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 رتجمُمَقدَِّمة امُل

، «اآلراء واؼبعتقدات»منذ سنواٍت نقلُت إذل العربية كتاَب:   
للعادل االجتماعيِّ ُغوْستاؼ « روح الثػَّْورَات والثورة الفرنسية»وكتاَب: 

ُلوبُوف؛ فأقبل القراُء عليهما إقبااًل حسًنا فطُِبَعا للمرة الثانية، وكاف لوبوف 
؛ فكانت الكتُب الثبلثة سلسلًة «قحياَة اغبقائ»قد َعزََّزنبا بثالث ظَبَّاه: 

أىمَّ َحْلقة يف ىذه السلسلة « حياة اغبقائق»ؼبوضوعات واحدة، وكانت: 
أكثر كتب لوبوف طرافًة وإبداًعا « حياة اغبقائق»وقد تكوف »على ما نرى، 

وأتثريًا وإاثرًة ؼبلكة التفكري، وىي ربِمل على إعادة النظر فيما ُدرِج عليو 
 كما يرى بعض الكتاب.« دئمن اآلراء واؼببا

ونُػَفكُِّر يف ترصَبتو، ورَبُوؿ أحواٌؿ دوََنا « حياة اغبقائق»ونقرأ كتاب 
غري غافلني عن نقل ُغَرٍر أخرى إذل العربية كما يَػْعَلم القراء، فاألموُر 

 مرىونة أبوقاهتا.

ترصَبًة حرفية، ونَػْعِرُضو « حياة اغبقائق»ووبَِلُّ الوقت فنرتجم كتاَب 
أبناء العروبة أبسلوبو اغباضر الذي َنْطَمُع أف يكوف خالًيا من الُعْجَمة على 

 مع صعوبة اؼبوضوع.

البحُث يف مصادر »ىي:  -كما ذََكر لوبوف   -وغايُة ىذا الكتاب 
بعض اؼبعتقدات الدينية والفلسفية واػبُُلقيَّة العظيمة اليت َوجََّهت الناس يف 

 «الت ىذه اؼبعتقدات.غضوف التاريخ، والبحُث يف رَبَوُّ 
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ويَػْبَحث لوبوف يف اغبقائق البشرية فَيِجدىا تتطور كجميع اغباداثت 
َواَف كتابو ىذا   «.حياَة اغبقائق»الطبيعية، فُتوَلد وتنمو وتزوؿ، فيجعل ُعنػْ

ويف ىذا الكتاب درٌس َواٍؼ أُلُسس اؼبعتقدات، وما تتألف منو ىذه 
 ية والعقلية واعبَْمِعيَّة.اؼبعتقدات من العناصر الدينية والعاطف

ويف ىذا الكتاب حبٌث َطرِيف فيما يعتور اؼبعتقداِت الفرديَة من 
التحوالت حينما تصبح صَبِْعيَّة، وفيما يعتور الديَن من التحوالت حني 

 انتقالو من أمة إذل أخرى.

ودل يَػْغُفل لوبوف عن ِدراسة األدايف القديبة، وَخصَّص لوبوف مطالَب 
نصرانية؛ فبحث يف ظهورىا، وربوالهتا، وأوجِو انتشارىا، وما  وفصواًل لل

 كانت ُعْرَضًة لو من اإلغبادات واالنفصاالت وَشَّتَّ اؼبذاىب.

ويف الكتاب مباحُث دقيقٌة يف األخبلؽ، وما يدور َحْوَؿ األخبلؽ 
من الّرَِيب، ويف َضْعف قيمة األخبلؽ القائمة على العقل والعلم، ويف 

قية اليت تتكوف هبا األخبلؽ اعبَْمِعيَُّة والفردية، فريى لوبوف أف العوامل اغبقي
َـّ عامبلف يف ىذه األخبلؽ، كما َيْدُرس لوبوف شأف  العادة والرأي العا
اؼبنفعة والبلشعور يف تكوين األخبلؽ الفردية، فريى أف الشعور ابلشرؼ 

َواٌف ِمثَارلّّ ؽبذه األخبلؽ.  ُعنػْ

ُص لوبوف اباًب  للبحث يف دائرة اغبقائق العقلية فيبحث يف وىُبَصِّ
الفلسفة والعلم؛ فيتكلم عن الفلسفات الِوْجَدانية والنفعية، وعن القيمة 
، وعن حدود ما يبكن معرفتو؛  اغبقيقية للفلسفة، وعن بناء اؼبعرفة العلميِّ
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فَيِصل، يف الغالب، إذل نتائَج ـبالفٍة ؼبا اتػََّفق عليو الباحثوف من أصحاب 
اىب الفلسفية والعلمية؛ وذلك لعدـ اتَِّباعو أيَّ واحد من ىذه اؼبذ

 اؼبذاىب، َشْأنُو يف صبيع مؤلفاتو.

ذلك بعُض ما َدَرَسو الدكتور غوستاؼ لوبوف يف كتابو ىذا، فإذا  
كنُت قد ُوفِّْقُت لنقل ىذا الكتاب نقبًل صحيًحا؛ فإنين أكوف قد َمؤَلْت 

 جو، وهللاُ اؼبَُوفِّق.فراًغا يف اؼبكتبة العربية كما أر 

 عادل زعيرت

 انبلس
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 ديَباَجة املَؤلف

غايُة ىذا الكتاب ىي البحث يف مصادر بعض اؼبعتقدات الدينية 
والفلسفية واػبُُلقية العظيمة اليت َوجََّهت الناس يف ُغُضوف التاريخ، 
والبحُث يف رَبَوُّالت ىذه اؼبعتقدات، وىذا الكتاب تطبيٌق جديد للمبادئ 

واليت َفسَّْرُت هبا « اآلراء واؼبعتقدات»اليت َعَرْضُتها يف كتايب السابق 
 حوادَث اإلصبلح الديينِّ والثورِة الفرنسية يف كتاب آخر بعد ذلك.

َمثػََّلت اؼبعتقدات دورًا أساسيِّا يف التاريخ على الدواـ، ويَػتَػَوقَّف 
ىا، وتنشأ التطورات  مصري إحدى األمم على اؼبعتقدات اليت ُتَسريِّ

ـُ الدَُّوؿ وسقوطُها وعظمُة اغبضارات واكبطاطُها عن عدد  االجتماعية وقيا
قليل من اؼبعتقدات اليت ُعدَّت من اغبقائق، فاؼبعتقدات ىي مطابَػَقٌة بني 

 مزاج الشعوب النفسيِّ اؼبوروث ومقتضياِت كلِّ َدْور.

ْبذ اؼباضي، ومن أشدِّ أغاليط الزمن اغباضر َخَطًرا ىو الَعْزـ على نػَ 
وكيف نَػْقِدر على ذلك؟ تُػَهْيِمن أشباح األموات على نفوسنا، ويَػَتألَّف من 
ىذه األشباح ُمْعَظُم ِكياننا، ومنها تُػْنسج غبَُْمُة مصريان، فحياُة األموات أبقى 

 من حياة األحياء.

وسواٌء عليك أنظرَت إذل تعاقب اؼبوجودات أـ إذل تعاقب اجملتمعات 
 ضر إالَّ وليَد اؼباضي.دل ذبَِد اغبا

أخذت اؼببادئ اليت ُأطَبِّقها يف ىذا الكتاب تطبيًقا جديًدا تنتشر بني 
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 األجياؿ اغباضرة.

يبدو تطوُر الشَِّبيَبة أمًرا ؿبسوًسا إذل الغاية، فالشَِّبيَبة إذ كانت تُػْبِصر 
عد ؾباوزة الوطن لساعات عصيبة، وتَػَراُكَم األضرار اؼبادية واألدبية يوًما ب

، والشبيبة إذ كانت تُْدِرؾ اؽبَُوى اليت يقود إليها السلبيُّوف واؼبخّرِبُوف  يـو
تراىا تبتعد عن ىؤالء ابحثًة عن سادة آخرين، وتعارض الشبيبة ذوي الُعْقم 
من النظريني ابغبقائق واغبياة وضرورة العمل، وزبرج الشبيبة من نطاؽ 

وب اليت تنطفئ على مقدار الكتب فتبصر العادل، وتدؽبُّا مبلحظة الشع
االكبطاط الُعضاؿ الذي ينشأ عن سقوط األخبلؽ، وعن التجاِرب الونبية 

 إلحداث االنقبلابت االجتماعية.

واألجياؿ الفِتيَُّة، حني ُتَشاِىد لدى األمم اليت تسيطر على العادل شأَف 
، ُتْدِرؾ أف أية حضارٍة ال تستطيع أف تدـو ببل  ِكياف النظاـ والنشاِط والعـز

، وبغري بعض اؼببادئ اليت هُبِْمع اعبميع على احرتامها، واآلف تبدو  نَػْفِسيٍّ
 الُقَوى األدبية ؽبا ؿُبَرًِّكا حقيقيِّا للعادل.

ىا، ويف كلِّ  واألُمَُّة تتقدـ أو تتأخر حبسب قيمة اؼببادئ اليت ُتَسريِّ
ن أف صفحة من َصَفحات التاريخ دليٌل على مقدار اؼبصائب اليت يبك

تصاب هبا األمم من تطبيق اؼببادئ اؼبُْختَػلَّة عليها، فمما َحَدث أف َسيػََّرت 
بعض اؼببادئ الفاسدة فبلَكَة قشتالة )اإلسبانية( فأدى ذلك إذل خراب 
بلدىا العظيم، وإذل َضياع صبيع مستعمراهتا، وليس دبجهوٍؿ مقداُر الثمن 

وما أكثُر الفاربني سفًكا للدماء الذي َكلفنا إايه اعتناقنا للمبادئ الونبية، 
 إال أقلَّ زبريًبا من اؼببادئ الفاسدة.
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وإذا ما استمرَّ النظريوف اؼبعاصروف القائلوف ابؼبساواة على عملهم 
قَػوَُّضوا أزىى اغبضارات مرًة أخرى، ولن يتبلشى شأف ىؤالء الربابرة اعبُُدِد 

 قوَّهتم.إالَّ ابضمحبلؿ اؼبعتقدات الونبية اليت فيها سرُّ 

وعلى الشَِّبيَبة اغباضرة أف ذبَِدَّ يف تغيري األفكار ابللساف والقلم 
والعمل، وعليها أف زبتلط ابعبمهور، وأالَّ تنسى أف تَػَقدُّـ األمم من عمل 
ِخيارىا على الدواـ، فإذا ما سار اػبِيار وراء اعبماىري بداًل من قيادهتا حاف 

 ريخ اليت ال شواذَّ ؽبا.وقت االكبطاط، فهذه ىي ُسنَّة التا

َعث األمَل يف النفوس، ولكن حالتو  ومزاُج الشِبيَبة النفسيُّ اغباضُر يَػبػْ
الروحية اعبديدة ال زَبُْلو من َخَطر، فاعبيل الذي ال هبَِد من القواعد 
و بو حياتَو يَػُعود بغريزتو إذل اؼباضي، فتجاِرب كهذه  اؼبُْجَمع عليها ما يُػَوجِّ

ؼبهالك على الدواـ فضبًل عن عدـ فائدهتا، وليس فبا يبلئم جيبًل ؿَبُْفوَفٌة اب
 جديًدا ما لدى جيٍل آِفل من اؼببادئ.

َأَجْل، إف اغباضر وليُد اؼباضي، ولكنو وليُد ماٍض رَبَوَّؿ أبجياؿ وارثة 
لو، وما عندان من يقني فيعاين أمر السَُّنن األبدية اليت رَبِْمل العوادلَ 

التطور ببطء، والتطوُر وإف أمكن تيسريُه أو تعسريه فإف واؼبوجوداِت على 
ؾبرى األمور ال يبكن اقتحامو، واإلنساُف يف كلِّ وجو من وجوه تطوره يبلك 

 من اغبقائق على َقَدره، وعلى ما يناسب ذلك الوجو.

وال تكفي الرغبة يف السَّرْي للتقدـ، وهبب أف تُعَلم الِوْجَهة اليت ُيسار 
اه  إليها قبل كلِّ  شيء، فاإلنساف العامل ىو ابٍف أو ىادـٌ حبسب اذبِّ
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 جهوده، وشأُف رجل الفكر ىو يف ِىدايتو إذل الطريق اليت َيْسُلكها.

نرى أف  -لكي ندرؾ كيف يكوف العمل انفًعا أو ضارِّا  -وكبن 
يُػْبحث يف العوامل اليت ينشأ عنها اليقني اؼبَُسريِّ للناس ويف الوجو الذي 

 ىذا اليقني.ينحلُّ بو 

وسيكوف ذلك البحث من أىمِّ أجزاء كتابنا، وكبن، إذ لبتار أىمَّ 
 اغبقائق اليت ُتَسريِّ األمم، كباوُؿ َقصَّ اتريخ ىذه اغبقائق.

وذلك التاريخ ُمَؤثٌِّر ؿبزف دبا يُِثري الَعَجب، وال شيء مثلو يَُدؿُّ على 
صريُّ هبَِد منذ َمْهِده َعْوَف تقدُّـ الروح البشرية وأبسها وَعطَبها، والرجُل الع

حضارة قائمة وأخبلَقها ونُُظَمها وفنوََنا، وىذا التػَُّراُث، الذي ليس عليو إالَّ 
أف يَػَتَمتَّع بو، قد أقيم بعد ُجْهد عظيم، واستئناٍؼ للعمل أبديٍّ غرِي قليل، 

من فما أكثر اجملهوداِت اليت ُأِتَ هبا يف قروف ال وُبِْصيها َعدّّ للخبلص 
اغبيوانية األوذل، والوصوِؿ إذل َشْيد اؼبدف واؼبعابد وإقامة اغبضارات، 

 والنفوذ يف أسرار الكوف.

واإلنساُف دل يَػَتواَف يف إيضاح ىذه األسرار، واإلنساُف دل يوافق، قطُّ، 
على جهل ِعَلل األشياء، واإلنساُف َعَرؼ خبيالو أف هبَِدىا على الدواـ، 

ُهل عليها أف تستغيَن عن اغبقائق، فإَنا ال تَػْقدر فالروح البشرية، وإف سَ 
 على اغبياة ببل يقني.
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  ُمَقدِّمة

 ِمِرَقاُة احلقائق

 ( يجذأ انذمُمخ١) 

تُػَعربِّ اغبقيقة عن مركب من اغبقائق اؼبَُعقَّدة اليت يتعذر فهمهما من 
م اغبقائَق، فَنُعدُّ منها، موقًتا،  غري ربليل، وكبن، قبل أف كباوؿ ذلك نُػَقسِّ

طائفًة من اؼببادئ اليت ىي من ضروب اليقني لدى ُمْعظم الناس يف كلِّ 
 دور.

ٔ 

يًَّة يف بعض األحياف، فتكوف من  وموافقُة الناس تلك تتناوؿ أمورًا َونبِْ
اغبقائق لدى اؼبؤمنني، والبشر قبل أف يَػْعرِفوا أيَة حقيقة حازوا غرَي قليل 

 من أنواع اليقني.

عرضناه يف مؤلف سابق من ضروب اؼبنطق وما يبلئمها  ونَػْرجع إذل ما
من مبادئ فَنِجُد للحقائق طبسَة أنواع: اغبقائق الِبُيوُلوِجيَّة، واغبقائق 

 العاطفية، واغبقائق الدينية، واغبقائق اعبَْمِعيَّة، واغبقائق العقلية.

، واغبقائُق وتَػَتَجلَّى اغبقائُق الِبُيوُلوِجيَّة يف حوادث اغبياة الُعْضِويَّة
                                                 

ال »ىبلط يف الغالب بني اغبقيقة واليقني، ويصيب مسيو غوبلو يف معجمو حني يفرؽ بينهما فيقوؿ:  ٔ
ينبغي أف تستعمل كلمة اليقني إال لتعيني حالة النفس اليت تعتقد حيازهتا للحقيقة، وهبب أف هبتنب اغبديث 

ومثل ىذا التعريف « قني يف قضية ما أبف يقاؿ إنو اغبقيقة أو األمر البديهي، فاليقني ىو حاؿ نفسية.عن الي
، فاليقني ىو معتقد واغبقيقة «اعتقاد النفس أمورًا كما ترتاءى ؽبا»ما أتى بو ليرته حينما قاؿ: إف اليقني ىو 

 ىي معرفة.
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العاطفية واغبقائق الدينية إذ كانت شخصيًة غرَي قائمة على برىاف فإنو ال 
دليَل ؽبا غري موافقة الناس عليها، وىي اتبعة لدائرة اإلحساس وتكوف 
أساًسا للمعتقدات، واغبقائُق العقلية ىي غرُي شخصية على العكس من 

معتقد، وتَِنمُّ عليها مبادُئ ذلك، فيمكن إثباهُتا ابلتجرِبة مستقلًة عن أيِّ 
 العلم اليت تتألف منها دائرة اؼبعرفة.

ومن الواضح أف ذلك التقسيم كثرُي اإلطبلؽ ككلِّ تقسيم، فهو 
ا أف يكوف اؼببدأ  يَػْفِصل، ابغبقيقة، أمورًا غرَي منفصلة سباًما، فمن النادر جدِّ

ستقبلؿ، واغبقائُق الدينية عاطفيِّا أو دينيِّا أو صَبِْعيِّا أو عقليِّا على وجو اال
تشتمل على عناصَر عقليٍة يف  -وإف كانت من أصٍل ديينٍّ  -نفُسها 

الغالب، ومن ىنا ترى أف أية حقيقة ليست حاداًث بسيطًا يبكن أف يُػَعربَّ 
عنو بصيغة موجزة، بل ىي ُمرَكبة من ؾبموعِة عناصَر متباينٍة، وزبتلف 

 ناصر اؼبختلفة اليت تدخل يف تركيبها.اغبقائق، على اػبصوص، بِنَسِب الع

َقسَّْمنا اغبقائق من غري أف نُػَعّرِفها، فْلنَػْبحث اآلف عن اغبدود اليت 
 يبكن تعريفها هبا.

اختلف مبدأ اغبقيقة اختبلًفا عظيًما يف ُغُضوف القروف، فاغبقيقُة 
، َوُعدَّت يف بعٍض آخر منها أمًرا نفعيِّ  ا، ُعدَّت يف بعضها أمًرا جوىرايِّ

وُعدَّْت يف بعٍض اثلث منها أمًرا مبلئًما، وىي قد الحت للمراتبني خطأ ال 
 يُػَردُّ يف وقت معني.

وتَِنمُّ اؼبعاجم على ذلك االختبلؼ بوضوح، ويبكن أف تُػَردَّ تعاريُفها، 
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، إذل قوؿ لِيرْتِه  َفُة اليت تبدو األمور هبا  »على العمـو إف اغبقيقة ىي الصِّ
ىي مطابقة » -كما يقوؿ مؤلفوف كثريوف   -اغبقيقة  أو إف ٔ «كما ىي.

، فإيضاحاٌت كهذه ىي خالية من أيِّ معًًن حقيقيٍّ كما ىو «الفكر للواقع
واضح، وتكوف اؼبعاجم على شيء من الدقة والوضوح إذا قالت إف 

 اغبقيقة ىي ما يكوف عندان من فكٍر عن األشياء.

أكثر إْحكاًما أيًضا، فرتى والتعاريُف العلمية أكثُر اعتدااًل، وىي 
العادلَ َيْطَرح جانًبا اغبقائَق اليت يبتنع الوصوؿ إليها، عادِّا اغبقيقَة ِصَلًة يُبِْكن 
، بني حوادَث َتَظلُّ ؾبهولَة اعبوىر، وقد وجب  قياُسها، على العمـو

يَغة َبْذُؿ ِعدَّة أتمبلٍت وؾبهوداٍت يف ِعدَّة قروف.  للوصوؿ إذل ىذه الصِّ

يَغة ال ُتطَبَّق على غري اؼبعارؼ العلمية، ال على على  أف ىذه الصِّ
اؼبعتقدات الدينية والسياسية واػبُُلقية، فمصدُر ىذه اؼبعتقدات إذ كاف 
، فقط، على موافقة  عاطفيِّا أو دينيِّا أو صَبِْعيِّا فإف ىذه اؼبعتقدات تقـو

 صبيع من يَػْرَضْوف هبا.

تَػَرَضة، أو ِلما يلوح من عدـ إمكاف وىي يُػْرَضى هبا لبداىتها اؼبُفْ 
قبوؿ ما يعارضها، أو إلصباع الناس عليها على اػبصوص، َوَيَظلُّ ىذا 

 اإلصباُع مقياَس اغبقائق اليت ليس ؽبا صبغٌة علمية.

وىُبَيَّل للقائلني دبذىب الذرائع )الربَاْغَماتِيَّة(، مع ذلك، أَنم اكتشفوا 
 يقة، فقد قاؿ ويْلَيم ِجيْمس: يف اؼبنفعة مقياًسا جديًدا للحق

                                                 
أف اغبقيقة ىي »ف انشز للحقيقة، فقد جاء فيو: تشتمل الطبعة السابعة ؼبعجم األكاديبية على تعري ٔ

 «أف الصحيح ىو الشيء اؼببلئم للحقيقة.»وجاء فيو: « خاصة الشيء الصحيح
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ليس اغبقيقيُّ سوى ما قبَُِده انفًعا يف نظاـ أفكاران، وىو كاػبري الذي 
 قبَُِده انفًعا يف نظاـ أفعالنا.

وال نوافق على ىذا التعريف أبًدا؛ فاؼبنفعُة واغبقيقة أمراف غرُي 
أف  متشاهبني كما ىو ظاىر، فقد ُنْضَطرُّ إذل قبوؿ ما ىو انفع من غري

لَبِْلطو ابغبقيقة ؽبذا السبب وحَده، وسنعود إذل ىذه اؼبسألة حينما ندرس 
 مذىب الذرائع يف فصل آخر.

 انذمبئك رطىُس( ٢)

كاف مبدأ اغبقيقة مبلزًما ؼببدأ الثَّبات، فكاف يتألف من اغبقائق  
ُنواَنٌت اثبتٌة مستقلة عن الزماف والناس.  َكيػْ

وَّؿ يف عادَل دل يتغري قطُّ؟ كانت وكيف كاف يبكن اغبقائَق أف تَػَتحَ 
األرض والسماء واآلؽبة تُػَعدُّ َسْرَمِديًَّة، وذواُت اغبياة وحَدىا ىي اليت كانت 

 تعاين ُسَنن الزمن.

وكاف معتقد عدـ رَبَوُّؿ األشياء وما ينشأ عنو من اليقني سائًدا إذل أف 
ة أف الكواكب َحكَمت عليو مبتكرات العلـو ابألفوؿ، فقد أثبت علم اؽبيئ

َتْسَبح يف الفضاء بسرعة تَػْقِلب  -اليت كاف يُػْفرَتض استقرارُىا يف الفلك  -
َلة  اػبياؿ، وأثْػَبت علم اغبياة أف األنواع اغبَيَّة اليت كانت تُػَعد غرَي ُمتَػَبدِّ
تَػَتَحوَّؿ ببطء، حَّت إف الذَّرَّة نفسها َخِسرت َأبَِديػََّتها ابنقبلهبا إذل ؾبموعة 

 متكاثفة إذل حني.قُػًوى 

فإزاء مثل تلك النتائج تضعضع مبدأ اغبقيقة ابلتدريج حَّت بدا لكثرٍي 
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من اؼبفكرين خالًيا من اؼبعًن اغبقيقي، فهنالك تداعت اؼبعتقدات الدينية 
والفلسفية واػبلقية، والنظرايُت العلمية أيًضا ابلتتابع، غرَي اتركة يف مكاَنا 

 ر.سوى انصباب أمور زائلة ابستمرا

ويظهر أف ىذا يؤدِّي إذل نقض مبدأ اغبقائق الثابتة نقًضا اتمِّا، 
وأعتقُد، مع ذلك، إمكاَف التوفيق بني مبدأ اغبقيقة اؼبطلقة ومبدأ اغبقيقة 

 العابرة، ويكفي إيراُد بعض األمثلة البسيطة لتسويغ ىذا الَعْرض.

 ال وُبَْتَمل بواسطة الصَُّور اليت -فمن اؼبعلـو أف الفوتوغرافية تَػْعِرض 
زمًنا يزيد على جزء من مائة جزء من الثانية الواحدة، انتقاَؿ  -التقاطُها 

 أحد األجساـ السريع، كاغبصاف الراكض مثبًل.

وتدؿُّ الصورة اليت تُػْلتَػَقط، ىكذا، على وجو واحد من حركات 
عد ىذه اغبقيقة اؼبطلقة الزائلة مًعا، فهي مطلقٌة َطْرَفَة َعنْي، غرُي صادقٍة ب

الطَّْرَفة، فيجب أف ُتْستَػْبدؿ هبا صورٌة أخرى ذاُت قيمة مطلقة زائلٌة مًعا 
 أيًضا، َشْأُف الصَُّور اؼبتحركة.

مقياس ويبكن تطبيق تلك اؼبقايسة على ـبتلف اغبقائق مع تعديل 
ذاُت عبلقٍة ابلواقع كعبلقة الصَُّور  -وإف كانت متقلبًة  -الزمن فقط، فاغبقائُق 

غرافية اػباطفة، اليت تكلمنا عنها، بو أو كانعكاس األمواج على اؼبرآة، الفوتو 
 الدواـ. صادقٌة على -وإف كانت متحولًة  -والصورُة 

وقد ال تدـو اغبقيقة اؼبطلقة يف التحوالت السريعة مدًة تزيد على 
جزء واحد من مائة جزء من الثانية الواحدة، وتكوف َوْحَدة الزمن لبعض 
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ُلقية بضعَة أجياؿ، وتكوف َوْحَدة الزمن للحقائق اليت سبََسُّ ثباَت اغبقائق اػبُ 
األنواع مبلينَي السنني، وىكذا ترى أف دواـ اغبقائق يرتجح بني بضعة 
ِة ألوؼ من القروف، وىذا يَػْعيِن  أجزاء من مائة جزء من الثانية الواحدة َوِعدَّ

 أف اغبقيقة الواحدة قد تكوف مطلقًة عابرة مًعا.

وإف كانت صحيحًة يف أمر اغبقائق احملسوسة  -لك اؼبقاببلُت وت
ليست هبذه الدرجة من الصحة يف أمر اليقني الباطين   -اؼبستقلة عنا 

كاؼببادئ الدينية والسياسية واػبُُلقية على اػبصوص، وتلك اؼبقاببلُت، إذ  
نا كانت ال تشتمل على غري نصيب ضئيل من الصحة، ذبَُِدىا ُمَقيََّدًة برأي

إخل، فمن الطبيعيِّ أف … يف األمور حبسب الزمن والِعْرؽ ودرجة اغبضارة 
زبتلف تلك اؼبقاببلت إَذْف، فاغبقيقُة اليت تبلئم أفكار زمن واحتياجاتو ال 

 تكفي لزمن آخر.

فلسفة  وال رَْيَب يف أف مبدأ اغبقيقة الثابَت واؼبَُوقَّت مًعا َسَيِحلُّ يف
 الراىنة. اضي الثابتة أو ؿبلَّ َسْلبِيَّات الساعةاؼبستقبل ؿبلَّ حقائق اؼب

حقِّا، إف من النادر أف ىبتار اإلنساف يقيَنو كما يشاء، واحمليُط ىو 
الذي يَػْفِرض عليو ىذا اليقني، وىو يَػتَِّبع تقلباتِو، ويف ىذا سرُّ تَػَغريُّ اآلراء 

 واؼبعتقدات لدى كل زُْمرة اجتماعية.

اليت تؤثر يف مبادئنا ببطء، ولكنها تتغري يف  َأَجْل، قد تتقلب البيئات
ُر العادل جرايَف النهر كما ُوِصف يف  َناية األمر على الدواـ، ويشابو َسيػْ

إكماُؿ ىذا الوصف أبف يقاؿ: إف  -مع ذلك  -الفلسفة القديبة، وهبب 
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النهر هَبُرُّ َذرَّاٍت متشاهبًة تقريًبا، على حني يدحرج الزمُن عناصَر متبدلًة 
ستمرار يف ؾبرى معظم حوادث الَكْوف، وال سيما حوادَث اغبياة اب

 االجتماعية.

نبااًت كاف أو  -وتتبدؿ تلك العناصر َحْتًما؛ وذلك ألف كلَّ موجود 
ىَبَْضع لُقوَّتَػنْي متحركتني ببل انقطاع فيتحوؿ  -حيوااًن أو إنسااًن أو ؾبتمًعا 

الغابرة اليت رَبَْفظ الِوراثُة ظِبََتها  هبما ابلتدريج، واتنك القواتف نبا: الِبيئات
والِبيئاُت اغباضرة، وهبذين اؼبَُؤثَِّرْين تُػَقيَّد كلُّ حياة ابطنية، ومن َثَّ كلُّ ما 
يُػَعربَّ عنهما من حقائَق ُخلقية واجتماعية، ولو أسرع الزماف يف َسرْيِه، مثبًل، 

تُػْقَلب معو مبادئُنا كما يف الصور اؼبتحركة لبلغت اغبياة من االقتضاب ما 
اػبُلقية رأًسا على َعِقب، فتصبح حياة الشخص إذ ذاؾ أمًرا ال يؤبو لو، 
وال يْكرَتِث الشخص إال غبياة نوعو، ويستحوذ ُحبُّو الشديد لآلخرين على 
صبيع عبلقاتو، ولو أبطأ الزمن يف سريه على عكس ذلك فأخذت اغبياة 

 لقاسية ِصَفة اإلنساف البارزة.تدـو ِعدَّة قروف َلَغَدت األَثَػَرة ا

الطبيعية،  واػببلصة ىي أف اغبقائق البشرية تتطور كجميع اغباداثت
 فَػُتوَلد وتنمو وتزوؿ؛ فلذلك جعلنا عنواَف ىذا الكتاب: حياة اغبقائق.

وسوؼ تتجلى فائدة ذلك يف غري فصل من فصوؿ ىذا الكتاب، 
 وال سيما يف دراستنا لتكوين األخبلؽ.

 الفزشاضبد انزٍ ُػذَّد يٍ انذمبئك( شأٌ ا٣)

يُػْعتَػَرض على ما تقدـ، ال رَْيب، أبف كثريًا من اؼبعتقدات الدينية أو 
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اػبُلقية اليت ىي وجوٌه من اليقني دل تكن قطُّ من اغبقائق، وال يبكن 
 تصنيفها يف زُْمرة اغبقائق، حَّت اؼبَُوقَّت منها.

الدينية للدََّىش  فُنِجيب عن ذلك أبف نقوؿ: إف أدعى األقاصيص
ينطوي، يف الغالب، على حقائَق ال ِمراء فيها، ويبكن قياس ىذه األخرية 
بِقَصص علماء األخبلؽ اليت تشتمل على حقائَق عميقٍة بني زَبَيُّلها، َأَجْل، 
إف الذئب ال وباور اغبََمَل كما َقصَّ اَلفوْنِِت، ولكن نتيجة تلك احملاورة يف 

 حقيقة ال ِجَداؿ فيها مع ذلك.ذىن األقوى ربتوي على 

ومن الصحيح، أيًضا، أف يَػْهَوه دل يُبِْلْل على موسى ألواَح الشريعة، 
وفبا ال يَِقلُّ عن ىذا ِصحًَّة، مع ذلك، أنو لوال ما اشتملت عليو ىذه 
األلواح من الوصااي ما ََتَّ للشعب اليهوديِّ فبلٌح، فكاف ال بدَّ من زبَيُّل 

 ااي العشر سلطااًن ال ؿُبَاجََّة فيو.يَػْهَوه ؼبنح الوص

، وال تنفكُّ تكوف حقيقة مع  إَذْف، قد تبدو اغبقيقة ربت لباٍس ونبيٍّ
ذلك، فالتعاليُم اػبُلقية والزواجُر اؼبختلفة اليت ال يقـو بغريىا ؾبتمٌع تَػْفِرض 

 سلطاََنا على الناس حني تستند إذل نفوذ اآلؽبة اؼبرىوب.

ـُ إدراكهم أف كثريًا من ومن أفدح أغاليط العق ليني اؼبعاصرين عد
.  اغبقائق العقلية ال يُػْرَضى بو يف الغالب إال بعد َصْوغو يف قَاَلٍب غري عقليٍّ

وإذا كاف يُرَفض نَػْعُت اؼبعتقدات الدينية واػبلقية ابغبقائق، مع أَنا 
صحيحٌة يف عيوف أتباعها فإنو هبب َعدُّىا من نوع االفرتاضات العظيمة 

َيَة للبشر عنها، واليت يَػُعدُّىا العلم من اغبقائق اؼبَُوقػََّتة.اليت   ال ُغنػْ
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وهبب علينا ذِباه اغبوادث غرِي اؼبُْدرَكة، كِعلَّة األشياء األوذل وأصوِؿ 
إخل، أف مبُِْسك عن اإليضاح … الَكْوف واغبياة وُسَنن التطور االجتماعيِّ 

 أو لبتلق بعض الفرضيات.

ت نوعاف حَّت اآلف، فبعض ىذه الفرضيات وكاف ؽبذه الفرضيا
يقضي بتدخل عزائم موجوداٍت علوية، وبعضها اآلخر يقضي ابلتَّْجرِبة 
واؼببلحظة فقط، فالثانية: ىي الفرضيات العلمية، واألوذل: ىي الفرضيات 

 البلىوتية.

على فرضيات، فقد بَػنيََّ  -ومنها الرايضيات  -وتقـو العلـو كلُّها 
الذي َألَّفو إجابًة إذل « العلم والفرضية»ه ضرورهَتا يف كتابو ىنري بوانَكارِ 

 طليب.

أذكُر مثاَؿ األثري اؼبنيع يف  -كمثاٍؿ على أنبية الفرضيات   -وإنين 
الفيزايء ومثاَؿ الذَّرَّة غرِي اؼبنظورة يف الكيمياء، فاألثرُي والذرة نبا من الُقَوى 

اصِّ العجيبة، اؼبتناقضة يف العلوية اليت نعزو إليها، مضطرين، من اػبو 
 الغالب، ما ال بدَّ منو لتفسري اغبوادث.

والعلُم ال َيْكرَتِث لتلك اؼبتناقضات، والعلُم يَػْعِرؼ، فقط، أف 
الفيزايء تنهار بغري فَػْرضية األثري الضرورية، فمن اؼبتعذر أف ُيستغًن عن 

 لَكْوف.ىذه الفرضية كما كاف يتعذر االستغناء عن اآلؽبة يف تفسري ا

وهبب، إَذْف، َعدُّ الفرضيات الدينية واػبُلقية واالجتماعية من ِطراز 
الفرضيات العلمية، فتلك وىذه وسائُل قويٌة للعمل وؿُبِْداَثٌت للحقائق، 
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والفرضيات الدينية إذا دل تكن صحيحًة ِصحََّة الذَّرَّة واألثري فإَنا من 
 عات واغبضارات وتقدمت.الضرورات البلزمة مثلهما، فبها قامت اجملتم

وليس بضائٍر للعلم أف َيظهر فساد إحدى فرضياتو فيما بعد ما َأدَّت 
ـُ  ىذه الفرضية إذل بعض االكتشافات، وليس بضائٍر، أيًضا، أف يظهر عد
ِصحَّة االفرتاضات الدينية أو السياسية أو االجتماعية ذاَت يـو ما عاشت 

وأوجبت عظمتها، فبأنبية ىذا الشأف األمم هبذه االفرتاضات اليت انتحلتها 
 هبب أف وُبَْكم يف أمره. -ال بقيمتو العقلية  -

وال يُػْلتَػَفت يف ذلك إذل الدقائق البلىوتية أبًدا، بل يُػْنَظر إذل النتائج 
اؼبادية الواضحة، فتاريُخ إحدى اغبضارات ىو اتريخ فرضياهتا، ومن 

، واؼبعابد، واؼبساجد، الفرضيات َخَرج من العدـ ما نراه من األىراـ
والكنائس، وصبيع العجائب اليت أوجبتها عصوُر اإليباف. وابفرتاٍض ديينٍّ 
قامت دولُة دمحم العظمى، وابفرتاٍض ديين آخر انقضَّ الغرُب على الشرؽ 
، أيًضا، فَػرَّ الپيوريتاف اإلنكليُز من  أايـ اغبروب الصليبية، وابفرتاٍض ديينٍّ

ارسة مذىبهم؛ فأنشئوا يف براري أمريكة اؼبهجورة االضطهاد راغبني يف فب
مستعمرًة صغرية دل تَػْنَشب أف رَبَوَّلت إذل صبهورية الوالايت اؼبتحدة الواسعة 

 بعد حني.

ه لعاد إذل دور اؽبمجية،  واإلنساُف لو دل يَػتَِّخذ من الفرضيات ما ُيَسريِّ
على إهباد ما يبلئمو فالفرضيات َوجََّهت اإلنساف يف طريقو اغبائرة، وأعانتو 

، وبَدْور  من اغبقائق، أي ما يناسب ذىنيَة زمنو ومزاَج ِعْرقو النفسيَّ
 الفرضيات الونبية ُأِعدَّ عصُر العقل.



 23 

ولذلك ال ينبغي لنا أف نَػْزَدِرَي الفرضيات اليت عاش هبا آابؤان، َأَجْل، 
ىذه  إف كثريًا من ىذه الفرضيات دل يكن غرَي أوىاـ ال ريب، بَػْيد أف

األوىاـ أوجدت لدى مبليني البشر آمااًل تُػْبِصر فيها ِسرَّ السعادة وأوجبت 
حدوث أنفع اغبقائق، وأُنكَر شأف الفرضيات العظيم يف تطوران طويَل زمٍن، 
مع أف األمم دل َتْستَػْغن عنها قط، وستظلُّ ؿبتاجًة إليها يف كلِّ وقت على ما 

 ت ال تدـو كثريًا.وبتمل، فالبشريُة العاطلة من الفرضيا
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 انفصم األول

 أصش ادلعتمداخ انديىيح

 األدَبٌ ركىٍَ فٍ انذبضشح األفكبس( ١)

ازدرى العلُم ربليَل األدايف زمًنا طويبًل مع أف اتريخ البشرية يظلُّ غرَي 
 مفهـو بغري اتريخ آؽبتها.

هد قريب، فقط، أخذ العلماء يُػْعنَػْوف بذلك التحليل، غري أف ومنذ ع
 ما طبَّقوه من الشرح والتفسري دل ُيْسِفر عن شيء سوى نتائَج ىزيلة.

وال يزاؿ االطبلع على تكوين األدايف انقًصا ِلما كاف من القوؿ 
إبمكاف درسها اعتماًدا على النصوص كما تُْدَرس اغبوادث التارىبية 

أف الواقع ىو أف األدايف اؼبَُزاَولة ىي غري األدايف اليت تُػَعلَّم األخرى، مع 
َتَحل ال يَػْلَبث أف يتحوؿ  يف الكتب، وسنرى يف فصل آخر أف الدين اؼبُنػْ

 وإف ظَلَّْت نصوُصو اثبتة ال تتغري.

إَذْف، ال يكوف لدينا سوى علم قليل ابألدايف إذا ما اقتصران على 
ؼبعابد والتماثيل والنقوش والصَُّور واألقاصيص نَػْعِرؼ تَػبَػيُِّنَها من الكتب، واب

 الوجو الذي يفهمها بو أتباعها خريًا فبا نَػْعرِفو ابلكتب.

وال يبارل الُكتَّاب الذين يبحثوف يف الدايانت بَتَحوُّؿ ىذه الدايانت، 
 فتُػْبِصر انتحاؽَبم لنظرايٍت مناقضة لكلِّ مبلحظة.
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اَء يَػُعدُّوف الُبدَِّىيَّة )البوذية( داينًة ببل ومن ذلك أنك ذبَِد أساتذًة علم
إلو، مع أَنا أكثر األدايف آؽبًة على ما وبتمل، وعلى ما كاف من ؾبادلة 
مؤسس ىذه الداينة يف وجود اآلؽبة؛ حيث تصاَدـ ىو وىذه اآلؽبة عندما 
َسَبح يف أتََمُّبلتو ربت شجرة اغبكمة، فقاـو وعيد أمري العفاريت مارَا 

َض إغواَء بنات اآلؽبة َأپَسَرا، فمن يَػُقل بوجود دين ببل إلو يقرتْؼ خطَأ وانىَ 
 نفسيِّا صَبِْعيِّا أساسيِّا.

، وظَلَّت  وما يدور حوؿ تكوين األدايف من الفرضيات كثرُي التغريُّ
الفرضية اللغوية أْكَثر تلك الفرضياِت شيوًعا حيًنا من الزمن، وتقوؿ ىذه 

إخل، كانت … يعة، كالشمس والقمر والنار الفرضية: إف حوادث الطب
أشياَء ُمَشخََّصًة؛ وذلك ِلما كاف من َعدِّ التعابري اجملازيَّة اليت تدؿُّ عليها 
أمورًا حقيقية، ومن ذلك أف كانت ُأْسطُورَُة اإلؽبَة ِسيِليِنو اليت عانقت 

مواَج اليت إْنِديبُيوف يف غار اَلسْبُوَس إشارًة إذل القمر وىو يداعب أبشعتو األ
 تَغيب بينها الشمُس.

ومن العبث أف نَِقَف عند ىذه النظرية اؼبرتوكة سباًما يف الوقت 
 اغباضر، وال تلوح النظرايُت اليت َحلَّت ؿبلَّها أمَِت منها مع ذلك.

إف ما َأَتى بو علم وصف اإلنساف من اؼبباحث، عن طُوَطِميَّة اغبُْمِر 
، وعن طَْبِويَّة الُپولِيِنيزِيني إليضاح ما يف اغبياة )الُپوُروج( إليضاح الضَِّحيَّة

نورًا ضئيبًل على  -ابغبقيقة  -االجتماعية من َوْسَواٍس وؿبظور، يُػْلِقي 
اؼبسائل الدينية وال سيما األساطري اليواننية، وإف قوانني األمم اؼبتمدنة، 

فبلوءٌة  حَّت العاداِت االجتماعيَة البسيطة، اليت ال َأْصَل ديينَّ ؽبا،
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ابؼبَُحرَّمات اؼبشاهبة ِلما يف طَْبِويَِّة الزَُّمِر الفطرية، وإف ما يف طَْبِويَّة من ىم 
على الفطرة من طابٍع مقدس انشٌئ عن أف صبيع شئوف اغبياة العادية عند 

 ذاُت َمْسَحة دينية. -ومنها مآِكلهم  -ىؤالء 

ضر تلك النظريُة ومن النظرايت ذاِت اغبُْظوة الكبرية يف الوقت اغبا
اليت تقـو على َعدِّ األدايف حوادَث صَبِْعيًَّة غايُتها بعُض الواجبات اليت 
أصبحت مقدسة، ومن الواضح أف صبيع األدايف تكتسب صفًة صَبِْعيَّة 
ذاَت حني فتستلـز بعَض الواجبات حبكم الضرورة، غري أف من الصعب أف 

 يف بدء األمر، وأظهُر ما تبدو هُباَدؿ يف أف األدايف كانت إبداًعا فردايِّ 
يف األدايف اليت َمثػََّلت  -الفرديُة َث اعبَْمِعيَّة  -ىااتف الظاىراتف اؼبتعاقبتاف 

َىة )بوذا( ودين دمحم على اػبصوص.  أعظَم َدْور: يف دين بُدَّ

ويتجلى عيب النظرايت اغباضرة حوؿ تَػَولد األدايف يف حبثها عن 
عددىا، َث يف استخفافها ابلعوامل النفسية مع أف ِعلَّة واحدة لؤلدايف مع ت

 ىذه العوامَل عناصُر جوىريٌة يف تكوين األدايف.

وتؤدي معرفة ىذه العوامل إذل إيضاح أصوؿ اغبوادث الدينية اليت 
تبدو يف البشر من خبلؿ التاريخ، وىي ُتَسّوِغ قولَنا ابلقرابة الوثيقة بني 

 صبيع األدايف.

وُذَرى اؼبآذف، وأبراُج الكنائس، ومناقشاُت علماء  وتظلُّ أىراـ مصَر،
البلىوت، وَوْجُد الكاىن أماـ اؽبيكل، وضباسُة اؼبؤمنني، وطُوَطِميَُّة اؽبََمج 
وطَْبِويػَُّتهم؛ أمورًا ال ُتْدَرؾ عند إغفاؿ الُقَوى العاطفية والدينية اليت تعينها، 
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ذاَت مظاىَر متشاهبٍة  وىذه الُقَوى إذ كانت واحدًة لدى صبيع األمم كانت
 حبكم الضرورة.

 انذَُُخ انًؼزمذاد فٍ وانؼبطفُخ انذَُُخ انؼُبصش( ٢) 

خلوُد اآلؽبة يف التاريخ يكفي إلثباتو مبلءمَة ىذه اآلؽبة الحتياجات 
وا آؽبَتهم، يف بعض األحياف، فإَنم  النفس الثابتة، وإذا َحَدَث أف البشر َغريَّ

اُس شادوا القصور لآلؽبة قبل أف يقيموىا دل يستغنوا عنها قطُّ، والن
للملوؾ، وما احتياُج اإلنساف الراسُخ إذل الدين إال كمناحي طبيعتنا 

 األساسية.

والروُح الدينية عنصٌر جوىريّّ من عناصر األدايف، وىي ذات شأٍف 
 عظيم يف تكوين اؼبعتقدات الدينية أو السياسية.

ف، وذبَِد من أوصافها اؼبشرتكة والروُح الدينية ىي ركُن ـبتلِف األداي
، وعبادَة األمر  -ؽبذا السبب  - ، واألمَل يف األمر اػبفيِّ ـبافَة األمِر اػبفيِّ

.  اػبفيِّ

َأَجْل، دل تؤدِّ الروح الدينية إذل غري أجوبة خادعة عن مسائل اغبياة 
والكوف، بَػْيد أف ىذه الروح سلكت ابإلنساف طريًقا جديدة فقادتو إذل 

 ؼ اليت نعيش اليـو هبا بعد جهود دامت ِعدََّة قروف.اؼبعار 

وليست الروح الدينية األساَس الوحيَد للمعتقدات الدينية، فلهذه 
اؼبعتقدات دعائُم من العناصر العاطفية أيًضا، ومن بني ىذه العناصر نذكر 

 اػبوَؼ والرجاء واالحتياج إذل التفسري على اػبصوص.
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أتثريًا على ما وبتمل، وإذل اػبوؼ  واػبوُؼ ىو أكثر تلك اؼبشاعر
 يعزو ُلوْكرِيُس ظهوَر اآلؽبة.

وخوُؼ اإلنساف أماـ الُقَوى اؽبائلة اليت وبُِسُّ إحاطَتها بو أمٌر طبيعيّّ 
كرجائو يف نَػْيل ضبايتها ابلصلوات واؽببات، وـبافُة الُقَوى الطبيعية اؼبتحولِة 

تمالتها من اؼبشاعر العامة عند إذل آؽبة متشاهبة بعض التشابو واألمُل يف اس
الشعوب، فاعبميُع ساروا كما سار اؼبكسيكيوف بعد زمن، فهؤالء 
اؼبكسيكيوف إذ كانوا هبهلوف اػبيوؿ عبدوا فرساَف اإلسباف، من فْورِىم، 
 وقتما بدا ىؤالء اإلسباف ؽبم حاملني أسلحتهم النارية قاذفني الصواعق هبا.

دايف االبتدائية وحَدىا، بل يَػْبُدواف وال يبدو اػبوُؼ والرجاء يف األ
أيًضا يف أدايف أمدف األمم، فما كانت لتَػُقوـَ للنصرانية قائمٌة بغري اػبوؼ 

 من انر جهنم واألمل يف نعيم اعبنة.

ال  -وإف كاف يُْدَرؾ هبا أصل اؼبعتقدات الدينية  -والشروُح السابقة 
ُجوپيرِت وَأپُولُوف  َتْصُلح لتفسري تكوين ـبتلف األساطري، فكيف ظهر

وِداَيان وكيف حدثت مغامراُت ىؤالء؟ ال يبكن العلَم أف هبيب  ينوسڨو
عن ذلك ِلما كاف من دخوؿ عامل اػبياؿ اؼبستقل عن كلِّ منطق عقليٍّ 

 يف اختبلؽ تلك اآلؽبة الونبية.

وليست دبجهولٍة درجُة َبْسِط اػبياؿ للحوادث وتشويهو ؽبا، والرَُّؤى 
ـُ  بَػًتا للخياؿ وَموِْكًبا لو؛ فإنو يُػْفِسد الوقائع اليت قد واألحبل إذ كانت َمنػْ

 تكوف حقيقًة يف بدء األمر.
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فبا َظَهر يف كلِّ  -كُمْعَظم اغبماسيات واألقاصيص   -واألساطرُي ىي 
 زمن، ونذكر منها اأُلوديسة، وروايَة ألف ليلة وليلة على اػبصوص.

إال يف قروف دبا كاف من إضافاٍت واألساطرُي، مع ذلك، دل تَػَتَكوَّف 
إذ ُأِديَبت ابألحاديث الشعبية  -ورَبِْشيات وربريفات متتابعة، واألساطرُي 

اكتسبْت ثبااًت عظيًما ابلتدريج فكانت أصَل الشعائر اؼبعقدة اليت  -
تراعيها األمم اؼبتمدنة واألمم اؼبتوحشة، ومن ذلك أف ىوپيس الكولورادو 

باع شعائِر داينٍة تقوؿ أبف عادَل ما ربت األرض آِىٌل عانَػْوا كثريًا يف اتِّ 
دبوجودات جامعة لشكل الوعوؿ واألفاعي فَتْمِلكها امرأٌة على شكل 

 العنكبوت فتَػْنِسُج ىذه اؼبرأة السُُّحَب اليت َيْسُقط منها اؼبطر.

وصبيُع األدايف مفعمٌة ابألقاصيص اؼبختلفة من أوؽبا إذل آخرىا، ومن 
يص مغامرُة ذلك الفارس اؼبلحد الذي أراد َمْلَء برميٍل صغري ىذه األقاص

ُبوٍع َث دباء َنر َث دباء حبر فَػيُػْبِصُر اؼباَء يَِفرُّ منو يف كلِّ مرة، ووجب  دباء يَػنػْ
أف يكوف ىذا الفارُس كثرَي الشك؛ ِلما كاف من تعاقب تلك اؼبعجزات 

 أماَمو لِيُػثَػبَِّت إيبانَو.

ٌة ابألقاصيص العقيمة  حَّت إف الكتب العلمية القديبة نفَسها ؿَبُْشوَّ
اليت ىي شَبََرة اػبياؿ اؼبَْحض، فَتِجُد يف كتب التاريخ الطبيعيِّ اليت أُلَِّفت يف 
َي بقرًة  عهد لويس الرابَع عشَر، مثبًل، أنو يكفيك لتناؿ دوَد قَػزٍّ أف تُػَغذِّ

ع ىذه الِقَطَع تَػْعَفن حَّت بورؽ التوت، وأف تقطع ِعْجَلها إْراًب إْراًب، وأف َتدَ 
ىَبُْرَج منها ُدوُد قَػزٍّ كثرٌي، وفبا تراه يف تلك الكتب أف بُراَدة قَػْرِف األيِّل 

 ُتَسهِّل الَوْضَع.
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وجبانب تلك العناصر النفسية يُبَثِّل عامل االحتياج إذل التفسري شأاًن 
 مهمِّا يف تكوين اآلؽبة.

د حوادَث طبيعية، فكلُّ حادثة  وإذا َعَدْوَت األزمنة اغبديثة دل ذبَِ 
 كانت تُػْعَزى إذل عزائم اآلؽبة.

فأجداُدان إذ كانوا يَػْعرِفوف اؼببدأ القائل أبف ال معلوَؿ ببل ِعلَّة، وكانوا 
هبهلوف تسلسل السَُّنن الطبيعية دل يُػَعتِّموا أف افرتضوا وجوَد موجوداٍت 

 ؽبا. خارقة للعادة َخِفيٍَّة قادرة خلَف اغبوادث مسببةٍ 

وكاف َتَدخُّل تلك اؼبوجودات َيكفي للردِّ على ما يُبِْليو حبُّ االطبلع 
يف اإلنساف من األسئلة الكثرية اليت كاف العلُم غرَي قادر على اعبواب 
عنها، فَحَدث ما كاف من أتليو صبيع قُػَوى الطبيعة، فكانت اآلؽبة ُتَسريِّ 

وما كانت تفسرياٌت كهذه إالَّ الشمَس وتُػْنِضج الثمَر وتُػْرِسل الصواعق، 
 ذات نَػْفع عميم يف األزمنة اليت دل َيْسِطع البشر أف يَػَتَمثَّل غريَىا.

ومن بني العوامل النفسية يف تكوين األدايف نذكر حبَّ البعث يف عادَل 
 آخر.

وتتجلَّى الرغبة يف اػبلود يف أقدـ الدايانت حيث يُػَرى بقاء طَْيف 
ف اغبياة بعد اؼبمات دل تظهر أمًرا مرغواًب فيو على اؼبوتى بعدىم، بَػْيَد أ

الدواـ، فقد َقصَّ أومريُس يف األوِديسة أف ُأولِيَس نَػَزؿ إذل جهنم ليشاور 
ِتريِيْزاَيس فبلقى أشيَل، وحاوؿ أف يُػَعّزِيَو دبوتو، فأجابو طيف ىذا اجملاىد 

ل أف أظلَّ على األرض َعْبدً »بقولو:  ح تعزيُتك ابطلة، فأَُفضِّ ا ألفقر َفبلَّ
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 «على أف أكوف حاكًما لقـو من األشباح.

والنصرانيُة ىي اليت وَكََّدت أمر اغبياة اآلخرة أكثر من غريىا، 
 فكانت اعبنة والنار عامَلنْي عظيمني يف قباحها.

وتُػَعدُّ تلك اؼببادئ خياليًة يف أايمنا، ولكن الرغبة يف اغبياة بعد 
نساف، ويف ىذه الرغبة ِسرُّ قوة اؼبذىب اؼبمات تظلُّ قويًة يف قلب اإل

 الروحيِّ الذي يُػَعلِّل َأتباَعو أبمٍل يف حياة اثنيٍة.

ومن دواعي األسف أف العلم دل يكتشف، بعد، ما ُيَسّوِغ القوؿ 
أيُّ العناصر من طبيعتنا ما يُػْرَجى  -مع ذلك  -ابغبياة اآلخرة، وال يُػَرى 

 لو اػبلود أي الَقَرار.

من أيِّ شيء يُػَؤلَّف ذلك الشعور ابلذات الذي هبعل »لِْنك: قاؿ ِمرتِْ 
من كلِّ واحد منا مركَز العادَل، أي النقطَة الوحيدة اليت يُػْؤبَو ؽبا يف اؼبكاف 
والزماف؟ ليست ىذه الذات، كما تبدو لنا عند التفكري يف تعاقب 

ي اضمحبلؽبا، ُروَحنا وال جسَمنا ما دامت الروح واعبسم أمواًجا ذبر 
وتتجدد ببل انقطاع، وىل الذاُت أمٌر اثبٌت غري الصورة واعبوىر اؼبَُتَحوَِّلنْي 
على الدواـ، أو غرُي اغبياة اليت ىي ِعلَّة الصورة واعبوىر أو معلوؽُبما؟ َحقِّا 
إنو يتعذر علينا إدراؾ الذات أو تعريُفها أو بياف َمَقّرِىا، وكبن، إذا ما أردان 

قبَِْد غرَي سلسلة من الذكرايت أو غرَي سلسلة من اػبواطر  اْسِتَبار َغْورىا، دل
اؼبختلطة اؼبتحولة اؼبرتبطة يف غريزة اغبياة، ودل قبَِد غري ؾبموعة من عادات 
إحساسنا وغرَي انعكاٍس شعوريٍّ أو ال شعوريٍّ للحوادث احمليطة بنا، 
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 …واػببلصُة أف ذاكرتنا ىي أثبُت شيء يف َسِديبِنا 

ضروَب  -يف األبدية  -رل بو أف يَػْعِرؼ بََدنُػَنا أو جوىُران وليس فبا نبا
السعادة واجملد أو أف يعاين أروع التحوالت وأعذهَبا فيصرَي زىًرا أو عْطًرا أو 
صَبَااًل أو نورًا أو أثريًا أو كوكًبا، فمما ال مراء فيو أنو يغدو ذلك، فيجب أف 

 يف مقابران، وليس فبا نبارل نبحث عن مواتان يف الفضاء والضياء واغبياة، ال
بو أيًضا أف يزدىر ذكاُؤان حَّت ىبتلَط ِبُكْنو العوادل ويدرَكو ويسيطَر عليو، 
فمما نعتقده أف ىذا كلَّو لن يؤثر فينا، ولن َيُسرَّان، ولن َيِصَل إلينا ما دل 
ترافقنا ذكرى بعض اغبوادث التافهِة تقريًبا، فتكوَف شاىدًة على تلك 

 «ليت ال زبطر على قلب بشر.السعادات ا

إَذْف، من اػبري أف نَػْعِدؿ عن األمل الَفتَّاف يف احملافظة على ذاتنا يف 
عادَل آخر، وىذه الذات ىي اليت ال كبافظ عليها يف ىذه اغبياة الدنيا منذ 

 الِوالدة إذل اؼبمات ِلما يعتورىا من تَػَغريُّ دائم.

يْبُومة ال وحيُد الذي يبكن االعتماد عليو، وحياُة ذرارينا ىي عنصر الدَّ
فهؤالء الذراري وَبِْملوف يف نفوسهم أشباَح ألوِؼ األجداد كما كَبِْملها يف 
نفوسنا، ويَػْبُدو ىذا اػبلوُد غرَي شخصيٍّ مع األسف، فبل نكرتث لو كثريًا، 
فمن َأْجل ذلك نرى من اغبكمة سرَي ِعطاِش األمل من اؼبؤمنني إذا ما 

منوف على آؽبٍة تَػْعِرض عليهم ما تَػَقرُّ بو عيوَُنم من حياة حافظ ىؤالء اؼبؤ 
 شخصية مقبلة.

والعناصُر النفسية اليت ذكرانىا يف ُغُضوف ىذا اؼبطلب، كتأليو قُػَوى 
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الطبيعة واػبوؼ والرجاء واػبياؿ واالحتياج إذل التفسري وحبِّ اػبلود بعد 
ننا قبَُِدىا يف أشدِّ اؼبوت، إذ كانت عوامَل أساسيًة عبميع اؼبعتقدات فإ

 األدايف اختبلفًا، ونُػْبِصُر هبا كثريًا من األوصاؼ اؼبشرتكة يف تلك األدايف.

 خانذَُُ انًؼزمذاد فٍ انؼمهُخ انؼُبصُش( ٣) 

دل سُبَثِّل العناصر العقلية أيَّ دور يف تكوين اآلؽبة، واؼبؤمنوف حينما 
 مًة منذ زمن.حاولوا تسويغ إيباَنم ابلعقوؿ كانت األدايُف قائ

وعلى ما ليس للرباىني من أتثري يف اإليباف َظَهر علماُء البلىوت من 
اؼبُبَػْرِىِنني يف كلِّ زمن، وىؤالء العلماُء إذ َحَصُروا أنفسهم يف دائرة اؼبعتقد 
ودل يَػْقِدروا على اػبروج منها حاولوا اغبكم ابلعقل يف مبادَئ بََدا ؽبم َوْىُيها 

 يف بعض األحياف.

َيَُْؿ علماء البلىوت يف القروف الوسطى ُجْهًدا يف بذؿ جهود  ودل
عظيمة للتوفيق بني الفلسفة األفبلطونية اعبديدة ومنطق أرسطو 
واؼبعتقدات النصرانية، وكاف ىؤالء العلماء َيْطَمعوف أف يكتشفوا، بذلك، 

مثبًل،  براىنَي قاطعًة لَدْعم إيباَنم، ومن ىذه الفئة نُوِرد القديَس َأْنِسيْلم
، «وجوَد براىنَي َتْكِسر كربايَء اليهود واػبوارج»فنقوؿ: إنو كاف يعتقد 

 فَبَحث عن ىذه الرباىني على غري َجْدَوى.

وما كاف الباابوات يف ذلك الزمن ويف زماننا لينظروا بعني القبوؿ إذل 
ي تلك اؼبزاعم العقلية، ومن أولئك البابوات نذكر البااب غريغواَر التاسَع الذ

إف ىؤالء العلماء البلىوتيني اؼبُبَػْرِىنني بلغوا »قاؿ يف القرف الثالَث عشَر: 
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حَّت إف القديس توما، الذي « من االنتفاخ والغرور ما يشاهبوف بو الظُُّروؼ
َ سنة  ، غدا بعد موتو ُعْرَضًة غبَْملِة جامعِة ابريَس فقضى ٕٗٚٔتُػُويفِّ

َرًما.، على مذىبو ُٕٙٚٔأْسُقف ابريس، يف سنة   قضاًء ُمبػْ

فعند أولئك أف البابواِت على اغبقِّ ما اقتضى اإليباُف الصحيح 
 انتحاَؿ العقائد ببل ِجداؿ.

َث إف تلك احملاوالت العقلية كانت عقيمًة على الدواـ، وما قاـ بو 
العبقريُّ الكبري َپْسَكاُؿ من اؼبباحث ينفع إلثبات درجة الوىم يف َعدِّ 

 ا.اإليباف أمًرا عقليِّ 

ودل يَػْنَشب العلماء أف َعَدلوا عن ذلك يف َناية األمر، فاآلف ترى 
علماء البلىوت يعرتفوف، طائعني، أف العقل ال َيْصُلح لتسويغ اإليباف، 
وتدؿُّ صبيع اؼببلحظات حوؿ تكوين األدايف وتطورىا على اشتقاؽ اليقني 

ة، فالرباىنُي الديينِّ من عناصَر عاطفية ودينية، ال من الرباىني العقلي
العقلية، وإف كانت تَػتَػَنضَّد فوقو أحيااًن، دل يكن أتثريىا يف اؼبعتقدات إالَّ 

.  ِصْفًرا على العمـو

َّخ انؼُبصش( ٤)  ًِْؼ  انذَُُخ انًؼزمذاد فٍ انَج

كاف علماء االجتماع يُػؤَكِّدوف منذ سنواٍت األثَر اعبَْمِعيَّ يف األدايف، 
ذ زمن طويل حني كاف العلماء ينكروَنا كثريًا، وقد أبَػْنُت ىذه الظاىرة من

بيد أف من اػبطأ َأالَّ يُػَرى يف األدايف سوى ظاىرهتا اعبَْمِعيَّة، فاألدايُف ىي، 
كما أقوؿ مكرِّرًا، من صنع الفرد ومن صنع اعبموع مًعا، ىي من صنع 
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ل الفرد ِلما يُػَرى من ُموِجٍد ؽبا يف األساس، كالنيبِّ أو الرسوؿ ذي العم
العريض، وىي من صنع اعبموع الشتقاقها عادًة من اؼبعتقدات السابقة 
العامة، ولتحوؿ األدايف بعد أف َتْسِرَي يف اعبموع، فعلى ما تبصره من 
الشعائر والرموز اليت تَػثْػُبت هبا مظاىُر اؼبعتقد اػبارجية تَػْفِصل بني اإليباف 

ٌة عميقة كما سنرى ذل  ك عما قليل.الشعيب والكتب اؼبقدسة ُىوَّ

واؼبعتقدات الدينية ىي صَبِْعيٌَّة أيًضا لتَػَوقُّف قباح الرُُّسل على اعتناؽ 
الناس لتعاليمهم اعتناقًا عامِّا، وىي ال تنتشر إال إذا الءمت رغائَب الزمن 
رَّ يف إبداع الرسل لقليٍل من األدايف الثابتة  واحتياجاتِو، ويف ىذا ذبَِد السِّ

َىة  مع أف عددىم كثري ال وُبَْصى يف التاريخ، وَمْن ُوفَِّق منهم ؽبذا، َكُبدَّ
)بوذا( ودمحم، فقد ظهر يف الوقت اؼبناسب حني أضحى رَبَوُُّؿ اؼبعتقدات 

 القديبة َضْربَة الزب.

فهنالك تنتشر العقائد اعبديدة ابلتلقني والعدوى النفسية، وتعاين من 
 فَػْورِىا من التحوالت ما تَػْفِرُضو الضرورة.

التحوالُت اليت تَػْفِرُضها اؼبَُؤثَِّرات اعبَْمِعيَّة على األدايف عظيمٌة إذل و 
الغاية، فَسنُػْفرُِد ؽبا فصبًل خاصِّا، ويبكن تعريف كلِّ دين أبنو عمٌل فرديّّ دل 

.  يَػْلَبْث أف يتحوؿ إذل أمر صَبِْعيٍّ

 انذَُُخ انًؼزمذاد ركىٍَ فٍ وانشيىص انشؼبئش شأٌ( ٥)

األدايف ابلعقل كما قلت غري مرة، وال ترى منطًقا  ال يبكن تفسري
عقليِّا يقيم ديًنا ووبافظ عليو، فلؤلدايف ُأُسٌس أخرى، وإف ِشْئَت َفقْل: إف 
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صبيع األدايف تستند إذل األركاف الثبلثة اآلتية وىي: اإليباف، والشعائر، 
 والرموز.

جتماعية، َأَجْل، إف األدايف تتطور ككلِّ عنصر من عناصر اغبياة اال
غري أف الشعائر والطقوس سَبَْنحها بعض الثبات لزمن معني على األقل، 
حَّت إف األدايف ال تَػتَِّصُف بشيء من الدَّيْبُومة إال بعد أف تستقرَّ هبا رموز 

 وشعائر.

َيَة أليِّ دين عن الشعائر والرموز، فبفضلها يَْدُخل اؼبعتقد  وال ُغنػْ
َحوَّؿ االنتحاُؿ اؼبوقت البسيط إذل إيباف وطيٍد اعبديد دائرَة البلشعور، ويَػتَ 

 قادر على تعيني ِوْجَهة السَّرْي.

وال تدـو ِداينٌة عاطلة من الشعائر والرموز مقتصرٌة على اإليباف 
 وحَده.

فاْنظُْر إذل صبيع الدِّايانت، انظُْر إذل ِدايانِت َكْلَدة ومصر، اْنظُْر إذل 
ابلشعائر الوثيقة والرموز اؼبَُقرَّرَة، ذبَِْد آلؽبة كلِّ دايانت أوروبة، ذبَِْدىا مفعمًة 

أمة معابَد يَػْقِصُدىا اؼبؤمنوف يف أوقات معينة لُِيَكرُِّروا فيها شعائَر واحدًة 
وصلواٍت واحدًة وتراتيَل واحدة، ومن ذلك أف شعائر النصرانية تقـو على 

القرابف، وأف رموزىا إقامة الُقدَّاس وعلى ِسرِّ القرابف اؼبقدس وعلى تناوؿ 
فئدة اؼبلتهبة وضبامة روح تقـو على الصور والتماثيل والراايت واأل

 إخل.… الُقدس

والشعائُر والرموز إذ كانت أمورًا منظورة مادية فِإنو يتألف منها َأْيَسُر 
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 ما يُػْعتَػَنق يف األدايف.

ب، وسهولُة انتحاؿ األمم للشعائر والرموز يُػْغِوي اؼبؤرخني، يف الغال
 حوؿ اعتناؽ ىذه األمم إليباف جديد.

شعائَر النصرانية ولكن روحهم  -َطْوًعا  -حقِّا، إف الربابرة انتحلوا 
ظَلَّت وثنية، والربابرُة ىؤالء، إذ كانوا عاجزين عن إدراؾ العقائد اليت 
ُعِرَضت عليهم، َعَبُدوا الِقدِّيسني كما كانوا يَػْعُبدوف آؽبَتهم غرَي ؿبتفظني من 

 نهم اعبديد بسوى رجاء اعبَنَّة وخوِؼ جهنم.دي

وال تَػْلَبث الشعائر اؼبشتقة من العقائد أف تكتسب قوًة أعلى من قوة 
العقائد نفِسها، فالعقائُد قد ذُبَْهل أو يُبَاَرى فيها، ولكن الشعائر رُبْرَتـ على 

 الدواـ.

يًضا، والشعائُر والدِّاينُة أتخذ شكَلها اعبَْمِعيَّ بتأثري الشعائر والرموز أ
َتزِيد قوًة دبمارستها اؼبشرتكة، والشعائُر تستحوذ على اػبياالت الشخصية 
فُتْمِسك َوْحَدَة اإليباف يف الزَُّمر االجتماعية، والشعائُر رُبِْدث عند كلِّ 

 واحد بعَض الواجبات اإللزامية تبًعا للسلطاف الديينِّ الذي يُػْعَزى إليها.

ن القوة العظيمة يَبَْنحها حياًة أطوَؿ من حياة وما اتػََّفق للشعائر م
اإليباف، ومن ذلك أنك ترى ؿبافظَة أانٍس زَبَلَّصوا من كلِّ معتقد على كثري 
من الشعائر كاؼبَْعُموِديَّة وتناوؿ القرابف األوؿ والزواج أماـ اؽبيكل والدفِن 

، ومن ذلك أف العامل غرَي اؼبؤمن ال يَػُعدُّ نكاحو ِجدِّ  ايِّ إذا ما ُأْغِضَي الديينِّ
 ، عن الكنيسة، وأنو يقع يف ضيق نفسايّنٍ إذا ما اقتصر على الدفن اؼبديّنِ
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، ومن  وتُوثُِقو الشعائُر اؼبوروثة أبمواتو، وما تُػْبِصره من اَلتِيِنيَّة الَقسِّ
الصلوات واإلشارات اليت ُكرَِّرت منذ ألفي سنة يَػْرِبط َمْيَت اليـو دبَْوَتى 

 اؼباضي.

يبدو االحتياج النفسيُّ إذل الشعائِر والرموز من التََّجربُّ ما ُتْضَطرُّ و 
معو البلإكلريوسية إذل إهبادىا شعائَر ورموزًا غرَي ظَانَّة أَنا تُػَعاِرض األدايَف 
القديبة بدين جديد على الوجو اؼبذكور، فما لدى الكنيسة اؼباسونية من 

 كنيسة الكاثوليكية منهما.الشعائر والرموز ال يَِقلُّ عما لدى ال

وىنالك وجُو َشَبو بني الشعائر والرموز يف صبيع األدايف مع ذلك، 
وتنشأ ىذه اؼبشاهبة، ال ريب، عن اضطرار الروح البشرية إذل إدماج 
تصوراهتا يف الدوائر النفسية القليلة اليت َأْطَلق عليها فبلسفُة اؼباضي اسَم 

ر ىذه إذ كانت تُػَقيِّد التعبري عن األمور َمُقواَلِت اإلدراؾ، فقوالُب الفك
فإَنا رُبَدِّد ما تنطوي عليو التصورات الدينية، والشعائُر اليت سبُِْسكها، من 

 اؼبمكنات.

وظاىرٌة كتلك فبا استوقف نظري يف الغالب، فلما َدَخْلت، اتَِّفاقًا، 
ئَر دينيٍة، يف معبد َجْييِنٍّ قدمي قائم يف ببلد اؽبند، وذلك وقت القياـ بشعا

ُتين حاضًرا ِلُقدَّاٍس كاثوليكيٍّ يف بدء األمر، وما كاف يقاـ يف اؼبعابد  ظَنَػنػْ
اؼبصرية من الشعائر منذ ثبلثة آالؼ سنة أو أربعة آالؼ سنة يشابو 
الشعائَر اليت تقاـ يف كنائسنا العصرية دبا يُِثري الَعَجب، فاغبقُّ أف لغة الروح 

 الدينية دل تتبدؿ قطُّ.
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ا كانت الدِّايانت وحَدىا ىي اليت ربتاج إذل شعائر ورموٍز، فشأف وم
الشعائر والرموز عظيٌم، أيًضا، يف النُُّظم االجتماعية ِلما سَبُنُّ بو عليها من 
الثبات والنفوذ، فما األعياد القومية واالجتماعات التذكارية العظيمة 

لُقَضاة وجهاُز العدؿ مع والراايُت والتماثيل واالحتفاالُت الرظبية وُحَلُل ا
موازينو الرمزية إالَّ دعائُم وثيقٌة للتقاليد واؼبشاعر اؼبشرتكة اليت فيها سرُّ 

 قوة األمم.

وما عرضناه آنًفا يُػْثِبت أمَر العناصر النفسية اليت ُتَشاُد هبا اؼببادئ 
 الدينية فنُػْبِصر هبا السبب يف تشاهبها العميق مع اختبلؼ ظواىرىا.

 ُه انًؼزمذاد انذَُُخ فٍ عًُغ األيىبُثَرَش( ٦)

َتَطوََّر العقُل البشريُّ كثريًا يف غضوف األجياؿ، وبَػَلَغْت ضروب 
اؼبعارؼ من كثرة النُُّموِّ ما لو بُِعث معو يوانينّّ أو روماينّّ َلَشقَّ عليو أف 

 يَػْهِضم االكتشافات اليت تراكمت مع القروف.

عر اليت ىي أساس طبيعتنا دل تتغري ولكن الذكاَء إذا تقدـ فإف اؼبشا
إخل، أموٌر ظَلَّت كما  … إال قليبًل جدِّا، فاغببُّ واغبقد واغبرص واغبسد 

كانت عليو يف َفْجر اإلنسانية، وىي، وإف أمكن ضبُطها أكثر من قبل 
 على ما وبتمل، ابقيٌة على الدواـ.

بقاُء النفسيِة  واؼبشاعُر إذ تَػَغيػََّرت قليبًل مع القروف كاف من الطبيعيِّ 
الدينية الصادرِة عن العناصر اعبَْمِعيَّة والدينية كما ىي عليو، فلنا أف 

 نُػْبِصر، إَذْف، مشاهباٍت وثيقًة بني صبيع األدايف.
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وليس ىنالك ما تَػَتَجلَّى بو معرفُة اؼبؤرخني؛ فاؼبؤرخوف يُػْبُدوف أداياًن 
مع أف الواقع ىو أنك إذا ما  متباينة َتُسود األمم فبل يَػَرْوف رابطًة بينها،

طرحت أظباَء اآلؽبة وتفسرياِت علماء البلىوت جانًبا َوَجْدَت ُمَشابَػَهاٍت 
 -وإف آمنوا آبؽبة متعددة  -وثيقًة ربت تلك االختبلفات الظاىرة، فالناس 

َعَزْوا إذل ىذه اآلؽبة قَػًوى واحدة، وطلبوا منها أمورًا واحدة، وعبدوىا على 
 صورة واحدة.

على ما تشاىده من ُمبلَءمة مظاىر اؼبعتقدات الدينية ؼبزاٍج نفسيٍّ و 
اثبت، سارت ىذه اؼبظاىر َوْفَق ما تقتضيو اغباجاُت وشروط اغبياة، فمن 

أف اآلؽبة دل تكن غرَي ؿَبَلِّيَّة حني اقتصار الوطن على  -مثبًل  -الواضح 
ما َعَرؼ اتَِّباَع  اؼبدينة، وفبا ال يَِقلُّ عن ذلك وضوًحا أف اإلنساف إذا

اغبوادث لُسَنٍن، ال أِلْىَواء اآلؽبة، بََدا لو بُْطبلف طائفٍة من اآلؽبة دل تَػْلَبث 
 أف تتوارى.

َأدَّت مظاىر النفسية الدينية إذل قوؿ اؼبؤرخني ِبعدَّة تقسيمات، 
إخل، فهذه … فذىبوا إذل وجود الوثنية والروحية والتوحيد واإلشراؾ 

ا ُوِضَعت على ؿِبَكِّ التحليل النفسيِّ تَػَقلََّصت إذل أبعد التقسيماُت إذا م
حدٍّ، فاْنظُر إذل مذاىب التوحيد، مثبًل، ذبَِْدىا يف الكتب، ال يف َحْقل 
العمل، واْنظُر إذل الوثنية، اليت تُػَعدُّ بني األدايف االبتدائية، ذبَِْد ثباهَتا لدى 

 األمم اؼبتمدنة كما نرى ذلك بعد قليل.

تَػْبدو َوْحَدة مظاىر النفسية الدينية بوضوح يف أدايف األمم  وكذلك
القديبة، كاإلغريق واؼبصريني واؽبندوس على اػبصوص، أي لدى تلك 
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األمم اليت كانت ِصبَلُت بعِضها ببعض قليلًة فلم يكن لبعضها كبرُي أتثرٍي يف 
َوى بعٍض ؽبذا السبب، فعلى العمـو ذبَِد عند ىذه األمم أتليَو صبيع قػُ 

َيغ  الطبيعة، وعبادَة النبات واغبيواف، والوثنيَة، واإلشراَؾ، وقدرَة الصِّ
 إخل.… السحرية، وعبادَة األجداد 

، هبب أف  وكبن، لكي قبمع ربت َنْظَرة واحدة ضروَب اليقني الديينِّ
كُبَرِّرىا من األوىاـ اليت تكتنفها وَتْسرُت طبيعَتها اغبقيقية، فهنالك، فقط، 

بلَءمتها الحتياجات النفس البشرية الثابتة اؼبتماثلة لدى صبيع نَػْعِرؼ م
األمم، فاألدايُف تَػْعِرض يف كل مكاف، إَذْف، ُمَشابَػَهاٍت عجيبًة مع ما عليو 

 من االختبلؼ.

ولو َنَظر اؼبؤرخوف إذل العناصر اعبَْمِعيَّة والدينية اليت ىي مصدر 
منذ زمن طويل، وال قيمة لآلؽبة النفسية الدينية الكتشفوا تلك اؼبَُشاهَبات 

والشعائر ذاهِتا، وإمبا القيمُة كلُّ القيمِة يف معرفة اؼِبزاج النفسيِّ الذي 
 أبدعها.
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 انفصم انثاوي

ما يعتىز ادلعتمداخ انديىيح انفسديح 
  مه انتحىالخ

 
ح
َّ
ِعي
ْ
م
َ
 حيىما تصثح ج

ٍَ َرْؼَزِىس انزٍ انزذىالد( ١) خ َصج دًُُب انالهىد ػهًبء دَ

ًّب ًِْؼ  َع

َيْصُعب فَػْهُم اتريخ األدايف على الدواـ؛ ِلما يبدو على وجهني 
.  ـبتلفني: العقائِد، والعمِل الشعيبِّ

ونَػْعَلم من الكتب ِفْكَر ُمْبِدعي الدين وفكَر أتباعو األولني، ال ما 
ط  َوقَػَر يف نفوس الشعب عنو، وذبَِد علماَء البلىوت فبلوئني دقائق فتُػَبسِّ

 ع ىذه الدقائَق ورُبَوِّؽبا.اعبمو 

، ويَِقُفوف عند  وَيْصُمت الُكتَّاب َحْوَؿ ىذه التحوالت على العمـو
 َحدِّ النصوص فقط، مع َضْعِف قيمة ىذه النصوص.

وليس من اؼبستحيل َدْرُس ما يَػْعَتور إحدى الدايانت من التحوؿ 
ُفذ يف اعبموع، حَّت عند عدـ الواثئق اؼبُْحَكَمة؛  وذلك ؼبا بني حينما تَػنػْ

خطوط تلك التحوالت من ُمَشاهَبة يف كلِّ مكاف، فالتوحيُد إذا زاولو 
الشعب، مثبًل، انقلب إذل إشراؾ على الدواـ، ويف كلِّ بلد تُػْعَبُد اآلؽبة على 

 وجو واحد بشعائَر متقاربٍة ِجدِّا.
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ٍة، وكلُّ ودل وُبَقِّْق، قطُّ، ما َزَعَمْتُو الكتب اؼبقدسة من إهباد عقائَد اثبت
 ما يؤدي إليو إثبات العقائِد كتابًة ىو إعاقتها للتحوالت قليبًل.

تتهافت، يف الغالب،  -مع عدـ مباالهتا ابلنصوص  -وترى اعبموع 
على ما يتعذر عليها فَػْهُمو منها، فالنفوُس، ىنالك، تقـو وتَػْقُعد بفعل ما 

لنصوص، فما كاف يُػْلِقيو أقوايُء اؼبتهوسني من التلقني، ال بفعل تلك ا
اؽبزيلِة، بل بتأثري بعض الرُّسل  ينڨاإلصبلح الديينُّ لَيِتمَّ برباىنِي لوثَِر وكل

 اؼبباشر.

وبنفوذ الزعماء وأتثري العدوى النفسية يُػَفسَُّر سبب َوُلوِع اعبموع، 
ىوتية غرِي اؼبفهومة سباًما أو العقيمِة بداىًة، وماذا  أحيااًن، ابجملادالت البلَّ

و النفوس اليت اندفعت ضباسًة يف سبيل اعباْنِسيِنيَّة يف عهد لويَس الرابَع تَػْفقَ 
عشَر مع أف علماء البلىوت ال يكادوف يفقهوف ىذا اؼبذىب؟ نَػْعَلم أنو 
َعنَّ ؼبتهوس اظبو جاْنِسنُيوس أف وُبِْيَي نظرية القضاء والقدر، وما كانت 

عصاب اؼبريضة كاف يغشاىم خوُؼ تُػرَّىاتُو لتُػَؤثَِّر يف غري أانس من ذوي األ
جهنم، وكانوا يراتبوف ابلرضبة الرابنية فَيعيُشوف يف شكٍّ وقنوط، وأوشكت 
فرنسة آنئذ أف تُػْقَلَب رأًسا على َعِقب بفعل تلك الغباوة اليت ال تزاؿ ذاَت 
أثر يف الوقت اغباضر فَتِجد من اؼبؤرخني اؼبُتَّزِنني من ىُبَصِّصوف ؽبا مؤلفاٍت 

 مهمة.

ورَبَوُّؿ العقائد ابنتقاؽبا من روح علماء الكبلـ إذل روح اعبموع ىو 
نتيجٌة للسُّنَِّة العامة اليت تشاَىد يف صبيع األدايف أبوروبة وآسية، وال سيما 

 الربنبيَة والُبدَِّىيَّة )البوذية(.
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َأذُْكر يف بدِء  -قبل أف أحبث يف تينك الدِّاينتني البعيدتني  -وإنين 
و ُيَشاَىد فيهما من مظاىر النفسية الدينية مثُل ما يف األدايف األمر أن

األخرى، ومنها النصرانية، كتعدد اآلؽبة والِبدَع واالنفصاؿ واالنقساـ إذل 
 إخل.… مذاىَب واألدايِر والزُّْىِد والشعائِر الشديدة وَحجِّ اؼبََزارات 

ية حني أضحت يَتألَّف من الِويَدا كتب الربنبية اؼبقدسة، ولكن الربنب
ِداينًة شعبية رَبَوََّلت فِصْرَت ال ترى بينها وبني النصوص اليت َأْوَحت هبا أيَّ 

 شبو.

َوَتُدلُّنا الربنبية الشعبية، يف اغبقيقة، على اختبلط وثيق بني أشدِّ 
، على اثلوث كبري، تَِنمُّ على إلو اغببِّ  اؼبعتقدات اختبلفًا، وىي تَِنمُّ، نظرايِّ

 على إلو اؼبوت ِشيَوا وعلى الربِّ اؼبطلق برنبا.ِوْشُنو و 

وعلى ىذا الثالوث األساسيِّ يف الَبَداءة، والثانويِّ بعدئذ، َأنْػَبت 
اػبياُؿ الشعيبُّ ألوَؼ اآلؽبة اؼبشاهبة كثريًا آلؽبة العادَل القدمي، فَػَغدت قُػَوى 

ُه األَنار والريح الطبيعة واغبيواانُت النافعة والضَّارَّة وأشباح اؼبَْوَتى وميا
 والضياء آؽبًة للشعب.

وإذا ما درسنا الربنبيَة يف كتب علماء البلىوت واألدابء بداًل من 
البحث عن الربنبية الشعبية بََدت لنا مبادُئ دينيٌة كثريُة االختبلؼ، َبَدْت 

صَر لنا اآلؽبة الثانوية أمًرا َمْنِسيِّا تقريًبا، َبَدت لنا اؼبوجودات اؼبؤلفة من عنا
ال تَػْفًَن تنحلُّ بعد اؼبوت فتَػْرِجع إذل َصْدر برنبا، ويف بعض تلك الكتب 

من َأين ىذا الَكْوف؟ »قوٌؿ دببادَئ ارتيابيٍة َحْوَؿ َخْلق العادَل، جاء يف الِويَدا: 
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أىو من صنع خالق أـ ال؟ يَػْعَلم ذلك من يَػْنُظر من فوؽ الفلك، وقد ال 
 دين دبثل ىذه اؼببادئ. فاغبقُّ أنو ال يقاـ« يَػْعَلم.

وتفريٌق بني اإليباف الشعيبِّ وإيباف اؼبتكلمني يظهر أبرَز من ذلك يف 
الُبدَِّىيَّة، فهذه الدِّاينة اليت قامت على إنكار صبيع اآلؽبة دل تُػَعتِّم أف صارت 

 أكثَر الدِّايانت إشراًكا حينما انتقلت إذل نفسية اعبماىري.

اتريَخ ذلك التحوؿ، ففي ذلك « اؽبند حضاراتِ »وَعَرْضُت يف كتايب 
ْفر يُػَرى كيف َكَشف رل راَِيِدي  السِّ

ِىيَّة من التطور،  ٔ األثريُّ ما اْعتَػَور الُبدَّ
 وسبَب غياب ىذا الدين عن البلد الذي ظهر فيو.

، أَنا ديُن  واؼبؤلفوف إذ َدَرسوا الُبدَِّىيَّة يف الكتب اعتقدوا، حبقٍّ
دأ خطُأىم إالَّ حني افرتضوا أف ىذه الزندقة صارت زَْنَدَقٍة، وىم دل يب

 شعبية.

ِىيَّة النظرية والُبدَِّىيَّة اليت يزاوؽبا اؼبؤمنوف.  وىنالك فرٌؽ اتّّ بني الُبدَّ

ويبكن تلخيص مبادئ اؼبصلح األعظم بُدََّىة يف بضعة أسطر، 
 اًما.فأقتطفها من ِتنَي لكيبل يَػَرى القارئ أنين أُْبِدي نظريًة شخصية سب

َىة من اإلغباد أف يذىب إذل وجود كائٍن عاٍؿ »قاؿ ِتنُي:  رأى بُدَّ
َىة من أربع حقائق، فعنده أف كلَّ وجود … خالق للعادَل  ويتألف مذىب بُدَّ

ىو َأدَلٌ ِلما ينطوي عليو من اؽبـر واؼبرض واغِبْرماف واؼبوت، والذي هبعل من 

                                                 
 راد األرض يرودىا روًدا ورايًدا: تفقدىا. ٔ
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د وتَػتَػَنكَّد ببل انقطاع، واليت نرتبط هبا يف الوجود َأَلًما ىو الرغبُة اليت تَػَتَجدَّ 
األمور والُفتُػوَّة والصحة واغبياة، فلكي نقضَي على األدل هبب أف نقضَي 
على الرغبة إَذْف، ولكي نقضَي على الرغبة هبب أف ننكر أنفسنا، وأف 

… نتحرر من حبِّ اؼبوجود، وَأالَّ ننجذب إذل أيِّ أمر أو إذل أيِّ موجود 
اغبكيم إذل مرتبة إنكار النفس وعدـ الشعور أبف يَػُعدَّ كلَّ شيٍء وَيِصُل 

فَانًيا؛ ألنو ُمرَكَّب، وأبف الشيَء، لَفَنائِو، ليس سوى ظاىرة واىية متداعية، 
أي حادثٍة يف طريق الزواؿ كالزَّبَد الذي يظهر على وجو اؼباء َث َيْذَىُب 

 ُجَفاًء،
ُقل: إف اغبكيم يبلغ ذلك أو كاػبياؿ يف اؼبرآة، وإف ِشْئَت فػَ  ٔ

 «ابعتقاده اعباـز أف األشياء متبلشية.

وىذا اؼبذىب ىو ما َوَرد يف الكتب كما ذكرُت، وىذا اؼبذىُب ىو 
ما َظلَّ خافًيا على الشعب، َث َىَدْتين ِدراسة النقوش البارزة يف اؽبند إذل 

ِكر اآلؽبة مصري تلك األفكار الفلسفية عند نفوذىا روَح الشعب، َفِمْن ُمنْ 
بُدََّىة َجَعل اعبمُهور إؽبًا واحًدا يف بدء األمر، َث أحاط اعبمهور ىذا اإللَو 
َىُة، إذ صار  بكتيبة من اآلؽبة األخرى ُمْغرِقًا إايه فيها يف بضعة قروف، وبُدَّ
بذلك غرَي فبتاٍز من اآلؽبة األخرى، غدا َمْنِسيِّا فغابت الُبدَِّىيَّة كِداينٍة 

 خاصة.

االنتقاؿ من الزندقة الفلسفية إذل اإلشراؾ الشعيبِّ يُػْلِقي نورًا فذلك 
.  قوايِّ على جهاز النفسية الدينية اػبفيِّ

  

                                                 
 يذىب جفاء: يذىب ابطبًل متبلشًيا. ٔ
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 ُف ُرَفغُِّش األيُى طجُؼَخ آنهزهبك( ٢)

تُثبت الوقائع السابقة، بوضوٍح، ماذا تصري إليو العقائد ابنتشارىا بني 
 ثل بو اؼبؤمنوف آؽبَتهم.اعبموع، ولكنها ال تدلنا على الوجو الذي يتم

بلغ سَبَثُّل ذلك الوجو، اػباصِّ بشعوٍب ذاِت مزاٍج نفسيٍّ ـبتلف عن 
مزاجنا كاإلغريق والروماف مثبًل، من الصعوبة ما أعرض اؼبؤرخوف معو عن 
ؿباولتو، وماذا يَػْعين عند الرومايّنِ القيصُر الذي كاف يَػْعُبده ويشيد اؼبعابَد 

ل من الرجل إؽبًا بسهولة؟ أفمن احملتمل أف كاف من أجلو؟ وكيف كاف هبع
يُػْفتَػَرض حلوُؿ الروح الرابنية يف األبطاؿ؟ كاف ىذا التأليو يَػْعِدؿ تقديَس 
يُس، كالقياصرة، رجٌل يُػَؤلَّو بعد موتو وتقاـ  الصاغبني يف النصرانية، فالِقدِّ

 اؼبعابد يف سبيلو.

ألُلوىية الذي كاف يَُدور يف ويبكننا أف نَػَتَمثَّل أبحسَن من ذلك مبدَأ ا
نفوس أانٍس أقلَّ هتذيًبا من أولئك، كأجدادان النصارى يف القروف الوسطى 
مثبًل، فالربُّ وأولياُؤه عند ىؤالء األجداد كانوا يَػُلوُحوف أشخاًصا قادرين؛ 

 فتُػَناؿ اغبُْظَوة لديهم ابلصلوات واؽبِبات.

عاضهم بعبارات قاسية وكاف بعض اؼبؤمنني ال يرتددوف يف إبداء امت
عندما ال تناسب اؼبكافأُة اليت ينالوَنا ما يُػَقدِّمونو من العطااي، قاؿ اؼبؤرخ 
اؼبشهور ُفوْسِتْل ُدوُكواَلْنج متكلًما عن فبارسة النصرانية يف القروف 

 الوسطى: 

، أف الِقدِّيس  كاف ذلك الدين مادايِّ غليظًا، فمما حدث، ذات يـو
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َسرَِقَة مالو وقتما كاف ُيَصلِّي عند َضرِيح الِقدِّيس َماْرَتن فعاد  ُكولُونْػَباَف َعِلم
أَتُظنُّ أنين جئُت ألصلَي عند قربؾ »إذل الضريح وخاطب الِقدِّيس قائبًل: 

معتقًدا أف الِقدِّيس يَُدلُّو على السارؽ ويُعيد إليو اؼباؿ « فُيْسَرَؽ مارل؟
كنيسة َسْنت ُكولُوْنب بباريَس، اؼبسروؽ، وفبا َحَدث أف وقعت َسرَِقٌة يف  

أْنِصيِت إذل ما أقولو إليِك اي َسْنت ُكوُلوْنب: »فُأْىرِع إْلَوا إذل اؼبزار وقاؿ: 
إنك إذا دل تعملي على إعادة ما ُسِرؽ مين ىنا أغلقُت ابب كنيستِك 

، وتُػَعاد األمواؿ اؼبسروقة يف «أبكداِس الشَّْوِؾ، وصار ال يُػْؤَتى بعبادٍة لك
رىا يف سبيل عباده، الغد ، ويُػَعدُّ كلُّ ِقدِّيس ذا ُقْدرَة خارقة للعادة ُيَسخِّ

 وىكذا كانت العبادة تسري ُمَغاَزرًَة.
1 

وظلَّ ذلك اؼبَْنَحى أمًرا عامِّا يف القروف الوسطى وبعد القروف 
الوسطى، حَّت إف اؼبلوؾ كانوا ىم والشعُب يف ذلك سواًء، فقد َرَوى 

َس اغبادَي عشَر حاوؿ أف يستميل أىل اعبنة النافذين أف لوي يسُ مسيو الڤ
 : فيسابلعطااي، قاؿ ال

كاف ذلك اؼبلك يُػْتِعب موظفي مالِيَِّتو بتبذيره يف سبيل القديس 
إخل، فكاف على أولئك … َماْرَتن والقديس ِميِشل والقديسة َماْرت 

يًسا يُػْبدي لو اؼبوظفني أف هبَُِدوا لو مبلًغا َضْخًما يف بضعة أايـ ليكافَئ  بو ِقدِّ
يٍس، ومن ذلك أف ُمِنح الَقدِّيس  أطيَب خري، أو ليشرتَي بو وساطَة ِقدِّ

َياف، وأف ُمِنَحت عذراُء  َٕٓٓٔماْرَتن يف تُوَر  دينار بعد االستيبلء على ِپْرپِنػْ
پِوي عشرين ألف دينار بعد والدة ورل العهد، ومن ذلك أف أراد جاف بُورِه 

                                                 
 غازر: وىب شيًئا لريد عليو أكثر فبا أعطى. ٔ
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فأرسل إذل صائغ  ٕٚٗٔء من فتح نَويُّوف يف سنة منَع شارؿ اعبري
 «.مدينًة من ِفضَّة لُِنوتِْرَداـ»دينار ليصنع  ٕٓٓٔ

وما كاف لويُس الرابَع عشَر لينظر إذل األمور على غري ذلك الوجو 
 «َأَنِسَي الربُّ ماذا صنعُت لو؟»عندما قاؿ الئًما بعد ىزيبة ماْلَپاْلِكو: 

لدى األتقياء يف كلِّ جيل، فبل ذبَِد يف ؿبلٍّ آؽبًة َوَمَناٍح كتلك فبا يبدو 
ال ُتْسَتماؿ ابلعطااي، وما يف الروح البشرية من احتياجاٍت واحدة يؤدي إذل 
مظاىَر واحدٍة يف كل مكاف، فالناُس إذ كانوا يفرتضوف اآلؽبَة على 
شاكلتهم، فكيف ال يتخذوف من الوسائل ذِباه تلك اؼبوجودات اؼبرىوبة 

 اه ذوي السلطاف يف ىذه الدنيا؟لذي يتخذونو ذِب مثَل ا

ٍَ ََْؼَزِىُس يب( ٣)   ً أخشيإن أيخ يٍ اَزمبنه دٍُ انزذىالد يٍ انذَ

بَػيػَّنَّا التغيرياِت اليت تَػْعَتِور األدايف عند انتشارىا بني ـبتلف طبقات 
اجملتمع الواحد، وتكوف تلك التحوالُت أعمَق من ذلك عند انتحاؿ 

 لدين واحد. شعوب ـبتلفةٍ 

ويَِقف علماء الكبلـ عند َحْرِفيَّة العقائد، فبل يطالبوف اؼبؤمنني بغري 
فبارسة الشعائر، فيعتقدوف ثبات مذاىبهم مهما كاف الشعب الذي يعتنقها، 

 مع أف الدِّاينة إذا ما قالت هبا شعوٌب ـبتلفة تَػَغيػََّرت تَػَغيػًُّرا ُكلِّيِّا.

يف اؽبند وإليها يف الياابف والصني دل ذبَِد فإذا نظرَت إذل الُبدَِّىيَّة 
بينهما أيَّ َشَبو، وقد بَػَلغا من االختبلؼ ما َبَدت معو الُبدَِّىيَّة يف ىذين 
 البلدين األخريين ديًنا جديًدا للعلماء الباحثني الذين درسوىا للمرة األوذل.
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واتفق لئلسبلـ مثُل تلك التحوالت عند انتقالو من ببلد العرب إذل 
ـُ يف اؽبند غدا كثرَي اإلشراؾ مع أنو أكثر األدايف  ببلد اؽبند، فاإلسبل
ـُ لدى الدرَاِويد يف الدََّكن ال ىبتلف عن الربنبية إالَّ بعبادة  توحيًدا، واإلسبل
دمحم، وُقْل مثَل ىذا عن اإلسبلـ يف اعبزائر حيث تراه عند العرب غريَه عند 

 الرببر.

ؼبعتقدات، ابنتقاؽبا من شعب إذل آخر، على صبيع وُتطَبَّق ُسنَّة رَبَوُّؿ ا
أف أيََّة « ُسَنِن تطور األمم»عناصر اغبضارة، فقد أثبتُّ منذ زمٍن يف كتايب 

 أمٍة ال تنتحل فنوَف أمٍة أخرى ونُظَُمها ولغتها من غري أف رُبَوِّؽبا ربويبًل كبريًا.

أف األمم تُػَغريِّ  -مع بعض اؼبؤرخني  -فمن الَوْىِم، إَذْف، أف يُػْعتَػَقد 
آؽبَتها كما تشاء، وليس انتحاُؿ أمم أبصبعها ديًنا جديًدا إال أمًرا خياليِّا، 
ِىيََّة، مثبًل،  وإذا الح أف ُأفبًا كثرية اعتنقت النصرانية أو اإلسبلـَ أو الُبدَّ
، بنصوص الُكُتب اؼبَُقدََّسة من غري أف  وإذا ما َرِضَيت أمٌم كثرية، نظرايِّ

كلمًة منها، فإف ىذه األمَم دل تنتحل من ىذه اؼبعتقدات، ابغبقيقة،   تَػْفَقوَ 
َيغ وبعض الشعائر، ودل سبُِْسك من اإليباف اعبديد بغري  سوى بعض الصِّ
العناصر اؼببلئمة الحتياجاهتا ومشاعرىا، وكيف يكوف األمُر غرَي ذلك مع 

 ذلك؟

أَبْسرىا قادرٌة ومن اعبهل العميق عبهاز اؼبعتقد أف يُػْفرَتض أف أمًة 
على اعتناؽ عقيدِة ِداينٍة جديدة من فَػْورىا، فإذا ما ظهر أَنا فَػَعلت ذلك  
كاف ذلك إجابًة إذل أوامر رؤساَء مرىوبني، ولكن مثل ىذه التػَّْلِبَية ال تَػْعُدو 
َحدَّ الكبلـ، ويف الكتب وحَدىا تُػْبِصر أف ىنري الثامن فَػَرض الپروتستانية 
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ابَنتو ماري تُِيوُدر أعادت إليها الَكثْػَلكة، وأف ابنتو على إنكلرتة، وأف 
 األخرى إليَزاِبت ضَبََلت رعاايىا على الَعْوَدة إذل الپروتستانية.

ص ىذا الفصل فنقوؿ: إف ثبات األدايف أمٌر ظاىرٌي، وإنو  ونُػَلخِّ
يَل زمٍن وإْف دامت طو  -يبكن العقائَد اؼبَُدوَّنَة أف َتَظلَّ اثبتًة، وإفَّ الشعائَر 

َبع نفسية من يعتنقوَنا يف اغبقيقة، وإف ىذه  - فإف اؼببادئ الدينية تَػتػْ
ُفذ يف روح الشعب، وإف اآلؽبَة  اؼببادئ تكتسب وصًفا مشرتًكا عندما تَػنػْ
ذاُت قُػًوى متشاهبٍة فُيصار إذل استمالتها بوسائَل فباثلة، فاآلؽبُة تَػُبثُّ يف كلِّ 

 احدًة وأحبلًما واحدة.مكاف آمااًل واحدًة وـباوَؼ و 
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 انفصم انثانج

 آذلح انعامل انمديم

ًُْفَزَشضخ األونً انجششَخ ػجبداد( ١) َّخ انىصُُخ: ان ًِ  وانطُّىَط

 إنخ وانشودُخ

ُتْشَتقُّ االفرتاضات اليت ُنسجت حوؿ عبادات البشرية األوذل من 
راء اليت ال ِدراسة األدايف لدى اؽبََمج يف الوقت اغباضر، وتُػتػََّبع بعض اآل

يُِقرُّىا علم النفس؛ فُيَظنُّ يف بدء األمر أف الدِّايانت قامت على الوثنية 
والروحية، ومن اؼبؤرخني من قالوا إف الطُّوَطِميَّة سبقت تلك الدِّايانت 
األوذل، والطُّوَطِميَّة ما ذبَِد وصَفها يف َتَسمِّي كثرٍي من العشائر الوحشية 

 ت.أبظباء اغبيواف أو النبا

وما قاـ بو علماء االجتماع من األحباث الكثرية دل يُػَؤدِّ إذل اكتشاؼ 
عبادٍة ابتدائية خاصٍَّة يف الطُّوطِميَّة، وال شيَء يُبَيِّز الطُّوطِميَّة من الوثنية يف 
اًث  اغبقيقة، وقد َأثْػَبت ُفوْسِتل ُدوُكولَْنج ذلك منذ طويِل زمٍن، فقاؿ ُمتَحدِّ

:  عن العادَل اإلغريقيِّ  إف الدين كاف سيًدا مطلًقا للحياة اػباصة »الرومايّنِ
ًرا،  واغبياة العامة، وإف الدولة كانت صَبِْعيًَّة دينية، وإف اؼبلك كاف َحبػْ

« والقاضَي كاىًنا، والقانوَف َنصِّا مقدًسا، والوطنيَة إحسااًن، والنػَّْفَي ِحْرمااًن.
كانت ُتْشَتقُّ من الشريعة وفبا ذكرتُو يف موضع آخر أف اغبقوؽ الفطرية  

 الدينية على الدواـ.
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 انشويبٍَ اإلغشَمً انؼبنى آنهخ( ٢)

ودل يطرْأ تغيرٌي بتعاقب القروف على الوجو الذي تنظر بو األمُم إذل 
آؽبتها، وَمَدى ما تَػْعزوه األمم إذل ىذه اآلؽبة من القدرة ىو الذي تَػَبدَّؿ 

 قليبًل.

زمًنا طويبًل، حَّت إنو كاف يَػْعلو ُجوپيرِتَ، وظَلَّْت تلك القدرُة ؿبدودًة 
 حينما أضحى مِلَك السماء، سيٌد حافل ابألسرار، أي كاف يَػْعلوه القدُر.

وأما اآلؽبة العادية فكانت تدنو من الناس ابألنكحة، فُعدَّ أشيل ابًنا 
 إخل.… والدًة البِنو  ينوسڨلئلؽبة تيتيس، وُعدَّت 

ود القدرة اليت كاف اإلنساف يعزوىا وتشري أقاصيص أومريَس إذل حد
وإف كاف ىبشاىا كثريًا وَيْضرَع إليها يف الغالب  -إذل آؽبتو آنئذ، فاإلنساُف 

كاف هَبُْرؤ على مقاتلتها يف بعض األحياف، ومن ذلك أف ِديُوِميد َجَرح   -
، يف أثناء حصار تِْرَواَده، بسهٍم وأكثر من هتديدىا، وأنو ضرب ينوسڨ

ف ذلك اغِبصار الشهري  اإللو َمارْ  ـَ ؽبا منو، ويف إابَّ س عندما أراد االنتقا
ُتوُف ابَن َدْنِشيَز ِبَغَماـٍ  ، ووبيط نِپػْ كانت اآلؽبة تتدخل يف اؼبعارؾ كلَّ يـو
ِحْفظًا لو من َضَراَبت َأشيل، ويصنع َأپُولُوف مثَل ىذا يف أمر ِىْكُتور، 

َمْنِدر الذي أراد إىبلؾ أشيل وَيْشُعر جونوف بعجزه ذِباه إلو النهر ِسَكا
وْلَكن، فلم يُػَوفَّق ىذا ِلما طُِلَب منو إال إِبحداثو حريًقا ڨفيطلب ضباية  ُُ

 ىائبًل تقهقر النهر أمامو.

وإذا ما نظران إذل القصة اليت عزاىا ِفريْجيل إذل ابِنو، فلم تكن غرَي 
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 بدَّ من انعكاٍس ػبواطِر ذلك الزمن حبكم الطبيعة، َوَجْدان أنو كاف ال
س للقضاء على مقاومة أىل تِْرَواَده، وكانت  ُتوف وجونوف واپالَّ مساعدة نِپػْ

ا ِلما حدث من زعزعة أسوار تِْرَواَده خبُطَّاؼ  تلك اؼبساعدة ماديًة ِجدِّ
ٔ 

ُتوف اؼبثلوث النَّْصل.  نِپػْ

ويظهر أف األْخِيلة األومرييَة تبدلت قليبًل يف ُغُضوف األجياؿ، ففي 
سطس دل يُػْؤِمن الناس كثريًا بتدخل اآلؽبة يف َسرْي الَكْوف وإف كانوا عصر ُأغُ 
 ىَبَْشوَنا.

َأْعِرُؼ أف اآلؽبة تعيش ىادئة، فإذا ما َصَدر عن »قاؿ ىوراس: 
 «الطبيعة بعُض العجائب دل ُتَكلِّف اآلؽبُة نفَسها ببسط يدىا.

اًن حافبًل ومن َثَّ ترى أف الطبيعة كانت تُػَعدُّ يف ذلك اغبني َكوْ 
 ابألسرار ُيْستعاف بو على إيضاح األسرار.

ودل يكن اؼببدأ القائل بقدرة اآلؽبة احملدودة خاصِّا ابلعادل اليوانين 
الروماين، فمثُل ىذا اؼببدأ تُػْبِصره يف صبيع ِدايانت اؽبند، فرتاه يف ضباسياهتا 

ؽبة إذل الكربى، حَّت يف أبسط رواايهتا كرواية َشكن َتبل حيث َخفَّت اآل
 مساعدة بعض الناس.

وكاف اؼبعتقُد القائل آبؽبة ذات قدرة ؿبدودة، واؼبناقُض للمبدأ القائل 
إبلٍو شامل ذي سلطاف مطلق كاإللو الذي بََدا فيما بعد، نتيجًة واجبة 
لتَػَعدُّد اآلؽبة، فما كاف أليٍّ من ىذه اآلؽبة نفوٌذ فباثل لنفوذ بقيتها كما ىو 

                                                 
 .اػبطاؼ: حديدة ىبتطف هبا ٔ
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ربت الثالوث اؼبؤلف من أقوى اآلؽبة: ُجوپيرِت وجونوف  واضح، فكنَت تَػَرى
، آؽبًة صغرية ذات قدرة ضيقة.  وِمِنريڤا، واؼبعبوِد يف الكاپيتوؿ الرومايّنِ

وكانت تلك اآلؽبُة اليت ال وُبِْصيها َعدّّ متفقًة على الدواـ، ودل يَُدر يف 
، وكاف َيْسُهل َخَلد أحٍد من آَدِميِّي ذلك الزمن القدمي أف يضطهد عباَدىا

على قاىري األمم اؼبغلوبة اجملاورة أف يَػْعُبدوا آؽبَة ىذه األمم، فُنِسَجت 
إخل، األقاصيُص وُأْدِخَلت … حوؿ آؽبة اإلغريق والقرطاجيني واؼبصريني 

د البَػْعُل الُپوينُّ )القرطاجيُّ( مع ساتُورف،  إذل حظرية الدين القومي، فُوحِّ
َدت ِدايان مع أْرتِ  َدت وُوحِّ َدت ُجونوُف مع إيِزس واتنِيت وُوحِّ يِميس، وُوحِّ

 إخل.… فينوُس مع َعْشَتار الَقْرطَاِجيَّة 

فبمثل تلك الوسيلة انتشرت اآلؽبة الرومانية يف الوالايت اػباضعة 
لرومة، واختلطت أو امتزجت ابآلؽبة احمللية، والنصارى وحَدىم ىم الذين 

النصارى لَِيْحُنوا ظهوَرىم أماـ آؽبٍة َشذُّوا عن ذلك بعد زمن، فلم يكن 
تَػُعدُّىا كتبهم من العفاريت، وجحوُد النصارى ىذا غدا مصدرًا لتلك 
االضطهادات اليت ُعدَّت دينيًة زمًنا طويبًل مع أَنا سياسية ِصْرَفة، َأَجْل، إف 
رومة كانت تقوؿ جبميع اآلؽبة، ولكنها كانت تطالب ُعمَّاؽَبا وضباطها 

 تها القومية وقيصرىا.ابحرتاـ آؽب

وُجْزئِيَّاُت عبادة اآلؽبة دل تتغري إالَّ قليبًل مع الزمن، فرتى اؼبؤمَن 
اؼبعاصر يطلب ضباية القديسني كما كاف القدماء يطلبوف ضباية آؽبتهم، 
ومن ذلك أف َوَصف مسيو مسپريو عبادَة أموف يف معبد األقصر قبل 

ق تطبيًقا اتمِّا على الدِّايانت اغباضرة مع اؼبيبلد، بطويِل زمٍن، بعباراٍت ُتطَبَّ 
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 تغيري بضع كلمات.

 األيىاد ػجبدح( ٣)

ظَلَّت عبادة األموات جزًءا من األدايف على ما يظهر، فَتِجدىا يف 
حة بني قدماء اليوانف  صبيع العصور لدى ُمْعظم صبيع األمم اؼبُتَػَرجِّ

 واؼبعاصرين من الياابف.

غالبًة يف ببلد اإلغريق وإيطالية، ثَػُقَلت وعبادُة األموات، إذ كانت 
وطأهتا على العادل القدمي، فكانت العقوابت شديدًة عند عدـ مراعاهتا 

 بِدقَّة.

كاف لدى اإلغريق والروماف آراٌء متماثلة، »قاؿ ُفوْسِتل ُدو ُكولَْنج: 
فإذا ما انقطعوا عن تقدمي اؼبآدب اؼبَْأسَبِيَّة َخَرج األموات من أجداثهم 

شباًحا نُػوَّاًحا يف الليل الصامت الئمني األحياء على إنباؽبم اإلغباديِّ أ
رِين َصْفَوىم حَّت  ابحثني عن ؾبازاهتم مرسلني إليهم اؼبرض أو اعبدب ُمَكدِّ

 «يعودوا فيقيموا اؼبآدَب اؼبَْأسَبِيَّة.

وكانت َخْشَية األموات أمًرا عامِّا، فلما رأت ِكِليْتِمْنسرت يف منامها أف 
 أرواح أغا فبنوف غاضبٌة عليها أرسلت أطعمة إذل ضروبو من فَػْورىا.

ويف مبدٍأ ُوِجَد لدى صبيع الُعُروؽ، تقريًبا، داللٌة على أف كلَّ موجود 
أو كلَّ شيء منظور ينطوي على ضرب من الروح اػبفية، ويف ىذا سرُّ ما  

ما كاف  كاف من كفاية َشَبح اؽبِبات إلرضاء شبح األموات، ويف ىذا سرُّ 
من َذْبِح كثري من األمم يف مآَت العظماء كثريًا من األفراس واػبََدـ 
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ؼبصاحبتهم يف اغبياة اآلخرة، فعلى ىذا الوجو َيِصُل َشَبح الفقيد إذل فبلكة 
األموات ؿبروًسا َحْرًسا الئًقا، ويف الپريُو كاف يُػْهَلك على قرب اؼبلك اؼبُتَػَوَّفَّ 

 ف أشباُحهن حاشيًة لو.َعَذاَرى معبد الشمس لتكو 

واآلؽبة اليت تتألف من أشباح اؼبَْوَتى لدى اإلغريق والروماف كانت 
إَنا آؽبٌة مرىوبة َموُْكوٌؿ »تُوَصف ابآلؽبة البَػْيِتيَّة، فكاف الروماف يقولوف: 

، وكاف  «إليها أمر ؾبازاة الناس والسهِر على كلِّ ما وبدث يف داخل اؼبنازؿ
يكل ذبتمع فيو اأُلْسَرة فُتَصلِّي لؤلجداد، وتقدـ كلُّ بيت يشتمل على ى

 إليهم بعض اؽبدااي الزىيدة.

وعبادُة األموات تلك تكفي إليضاح أتليو القياصرة الذي أدىش 
مؤرخني كثريين، وذلك َفْضبًل عن األسباب اؼبذكورة يف فصل آخر، فإذا  

عيِّ أف يصري كاف أحد أفراد الناس يَػْغدو من اآلؽبة بعد موتو فإف من الطبي
القيصر من آؽبٍة أكثَر أنبيًة من تلك، وأف يعبده الشعب فضبًل عن أفراد 

 ُأْسَرتو.

وداـو كثري من األمم على عبادة األموات حَّت أايمنا، ومن عبادة 
ين الرئيُس يف الصني والياابف، وفبا ظبعتو من رجل من  األموات يَػَتأَلَّف الدِّ

 -سفرٌي لدى إحدى دوؿ أوروبة العظمى وىو اآلف  -أكابر رجاؿ الياابف 
أنو إذا ما عاد إذل ببلده دل يَػتَػَواَف يف الرتدد إذل اؽبيكل اػباص أبجداده، وفبا 
قلتو غرَي مرة أف إرادة األموات تسيطر على إرادة األحياء، فاإلنساف 
َيْشُعر، َعَمبًل، ابلصلة الوثيقة اليت يرتبط هبا يف األجياؿ السابقة فلم يكن، 

 غبقيقة، غرَي ُمَواِصل ؽبا.اب
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وهبب أالَّ يُػَعدَّ من اػبياؿ وحَده، إَذْف، َزْعُم أمري البحر الشهري، 
توغو، حني َصرَّح، بعد أف انؿ أعظم انتصار حبري يف الوقت اغباضر، أف 
ذلك النصر ََتَّ لو بفضل أجداده، ال بفضل نفسو، َأَجْل، يعود فضل قسم  

مري البحر ذلك، ولكن أليس األجداد كبري من ذلك االنتصار إذل أ
اؼبُوِجُدوف لروح الياابف القومية ىم الغالبني اغبقيقيني؟ أاَل إننا مدينوف 
لؤلموات بفضائلنا، وكبن إذا ما ُوِجَد لنا بعض القيمة كاف ذلك بفضلهم 

 على اػبصوص.

ودين األموات دل يَػتَػَواَر قطُّ، وإف ضاؽ نطاقو لدى كثري من األمم، 
تصر عند النصارى على سبجيد القديسني، ولدى النصارى عيٌد وىو يق

 سنويّّ لزايرة قبور اؼبوتى.

ًَُجشَّداد َرْأِنُُه( ٤)  واألثطبل ان

ُيضاؼ أتليُو العظماء وـبتلِف اجملامع عند بعض األمم إذل عبادة 
وف ُمُدََنم وأبطاؽَبم  اآلؽبة اليت تكلمنا عنها آنًفا، فالروماُف كانوا يُػَؤؽبِّ

قياصرهتم، حَّت اجملرداِت البسيطَة فكنت تُػْبِصر عندىم معابَد للفضيلة و 
 إخل.… والِوفاؽ والعدؿ 

ويبدو ذلك األمُر غريًبا يف الوقت اغباضر، وذبَِد، مع ذلك، َوْجَو 
 َشَبٍو بينو وبني الرمزية العصرية.

لوءًة وترى مبانِيَػَنا ونقوَدان وأوراقَنا الرظبية وزخارَؼ معاىدان العلمية فب
ابؼبَُجسَّدات الرمزية، وما انْػَفكَّت القواننُي والعدالة واغبرية تُػْعَرض على 
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ص الِوفاؽ على شكل  شكل أشخاص، وما كاف الرجل القدمي حني ُيَشخِّ
ص اعبمهورية ابمرأة ذاِت  إؽبة، ببعيٍد كثريًا من الرجل العصريِّ الذي ُيَشخِّ

 َعْمَرة
ص مدين ٔ َة سرتَاْسرُبغ بتمثاؿ ذي تيجاف حيًنا ضبراَء أو الذي ُيَشخِّ

 من الزمن.

ودل يكن أتليُو القياصرة أمًرا خاصِّا ابلعادَل القدمي، فلم يُْدَخل ساف 
 لويس وحَده إذل الزُّوف

، بل كاف، أيًضا، أفراُد الشعب وعلية  2 النصرايّنِ
، كُبوُسويِو، يَػُعدُّوف القدرَة اإلؽبية متقمصًة يف صبيع ملوكنا  يف العهد القـو

السابق، وما كاف مطبوًعا على النقود ومنقوًشا على اؼبباين الرظبية يُذَكِّر 
الناس، على الدواـ، أبف سلطاف أولئك اؼبلوؾ من هللا، ومن الطبيعي أف 
ينشأ شعوٌر قريب من العبادة ذباه أانس ذوي صلة وثيقة ابلربوبية، أفلم 

أللوىية نفسها كتلك القوة اليت يكن بعض ىؤالء ذوي قُػًوى َمْعُزوٍَّة إذل ا
 ُيْشَفى هبا بعض األمراض ابللَّْمس؟

والواقُع أف الشعب يف كلِّ جيل يُػَؤلِّو األبطاؿ، فكاف جنود انپليوف 
يَػُعدُّوف إمرباطورىم ىذا إؽبًا ال يُػْغلب، وأعلن ُأْسُقف كنيسة نُوتِْرَداـ حلوَؿ 

 القدرة الرابنية فيو.
ٖ 

ني الفكر القدمي والفكر اغبديث يُػْثِبت، أبوجٍو وما ذكرانه من مقابلة ب
                                                 

 العمرة: كل شيء هُبَعل على الرأس من اتج وعمامة وغريىا. ٔ
 الزوف: اؼبوضع ذُبَمع فيو األصناـ. ٕ

يقوؿ لو:  ٛٓٛٔدل يلبث انپليوف نفسو أف اكتشف غلوِّا يف أتليهو، فكتب إذل وزير حبريتو يف سنة  ٖ
يف أمري، وعدـ االحرتاـ  أعفيك من قياسي ابهلل، أعتقد أنك ال تفكر فيما تكتب؛ ؼبا فيو من اإلغراب»

 «لشخصي.
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 ـبتلفة، درجَة سباثل النفسية الدينية يف كلِّ زمن.

 وانهىارف انفئىل( ٥)

كانت اآلؽبة يف الوثنية توافق، أحيااًن، على ـباطبة الناس هبواتَف 
يقـو هبا أانس مشاهبوف للوسطاء اؼبعاصرين، وما كاف اإلغريق ليأتوا عمبًل 

استشارهتم؛ فكانوا هبيئوف من األماكن البعيدة ليسألوا كاىنَة ِدْلف من غري 
 اؼبتكلمة ابسم َأپُولوف.

وكانت الثقة ابؼبراسيم اليت تصدر على ذلك الوجو مطلقًة، ومن 
ذلك أف اؽباتف أْوَحى أبف القيصر ىاِدْرايف سيموت قبل األواف ما دل يَْذبح 

نديبُو اؼبَُفضَُّل أنتينوس نفَسو منتحًرا،  أحُد أصدقائو نفَسو من َأْجلو، فَقرَّب
ًسا حولو مدينًة مهمة  فَحِزف ىاِدْراَيف شاكًرا فأقاـ لو، يف اغباؿ، معبًدا ُمَؤسِّ

 عاشت أربعَة قروف.

وعند انعداـ اؽبواتف كاف يُػْرَجع إذل الُفُئوؿ لتَػَعرُّؼ إرادة اآلؽبة، 
َغ إال بعد أف صارت النصرانيُة فكاف يوجد يف رومة كليٌة رظبية للُفُئوؿ دل تُػلْ 

 ديَن اإلمرباطورية.

ومن الواضح أف كانت الُفُئوؿ واؽبواتف وليدَة نفسية دينية ِلما كاف 
من بقائها ُمَسمَّاة أبظباء ـبتلفة على الدواـ، فكنت ترى الرُّقْػَيا والسحَر يف 

 اغباضر. القروف الوسطى، وترى اؼبوائَد الدَّوَّارة ومناجاة األرواح يف الوقت

يُػْثِبت ما تقدـ مقداَر َىْيَمَنة اؼبعتقدات الدينية على اغبياة يف الزمن 
القدمي، ونعَلم أف مثل ذلك كاف وَبُْدث يف القروف الوسطى، وما انفكَّ 
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ىوتية مدًة تزيد على ألف سنة، حقِّا إف العلم  اترىبُنا ىَبَْضع للُمَؤثِّرات البلَّ
ضييقو، ابلتدريج، ِنطَاَؽ اؼبيداف الذي قد َضيَّق دائرة علم الكبلـ بت

افْػرُتِضت سيطرة اآلؽبة عليو، ولكن من غري أف يَػْقِضَي على النفسية 
الدينية، فهذه النفسية تبدو اآلف على ُصَور أخرى، أي إَنا ربولت إذل 
َيغ واآلماَؿ تستحوذاف على  نفسية سياسية واجتماعية، فرتى الثقة ابلصِّ

ا احتياُج اإلنساف إذل اؼبعتقدات لتغذية حياتو الباطنية النفوس كما كانتا، وم
إال كاحتياج اؼبَِعَدة إذل الغذاء غبِْفظ اغبياة اعبُْثمانية، واتريُخ األدايف اؼبُْمِتُع 

  ىو الذي َأْبَدى ىذه الظاىرة النفسية األساسية.
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 انفصم انساتع

 انىصساويح األديان انكربي انرتكيثيح

 انُصشاَُخ ظهىس( ١)

كانت الدِّايانت القديبة، يف بدء األمر، من العبادات احمللية اليت ال 
تَػْهِدؼ إذل االنتشار أبًدا، فكاف للشعب آؽبُتُو كما كانت لو لغُتو وقوانينو 
وعاداتو وفنونو، وكاف من التدنيس لآلؽبة أف يَػْعُبدىا األجانب، والفاتُح 

 وحَده ىو الذي كاف يبكنو أف َيْسَمح بذلك.

َدت الدولة الرومانية العادلََ القدمي تقريًبا وَسهََّلت اؼبواصبلِت َوحَّ 
بذلك؛ فظهرت دايانٌت ذاُت مناٍح عامة، والنصرانيُة واإلسبلـ نبا أشهر 

 ىذه الدِّايانت.

وسنقتصر على البحث يف النصرانية، ويكفي ىذا البحث إلثبات 
ذا البحث يُػَعلُِّمنا  تكوين اؼبعتقدات الكربى الرتكيبية وتطورِىا، فتاريخ ى

كيف يظهر الدين ويتحوؿ وينتشر، وكيف يبتلع اؼبعتقداِت السابقَة، وؼباذا 
 يُػَؤثِّر يف النفوس.

وَتَطوَّر النصرانية يساعدان، أيًضا، على تسويغ تلك السُّنَّة اؼبذكورِة يف 
ىوت زبتلف ع ن فصل سابق، والقائِلة أبف الدِّاينة اليت يُػَعلُِّمها علُم البلَّ

الدِّاينة اليت تزاوؽبا اعبموع على الدواـ، وذلك التطور يُوِضح تلك السُّنَّة 
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األساسيَة القائلة: إف ظواىر النفسية الدينية واحدٌة لدى صبيع األمم مع ما 
، فاإلنساُف، سواء عليو َأَقدََّس إليِزس أـ  بني معتقداهتا من اختبلؼ بَػنيِّ

َواء، واإلنساُف َعَبد، كذلك، آؽبة الزُّوف ؼبرمَي العذراء، يعبُدنبا على السَّ 
اإلغريقيِّ الرومايّنِ أو ِقدِّيسي ملكوت السماء النصراين غري ُمَفرٍِّؽ بينهما  
كثريًا، واإلنساُف قد َعَزا فضائَل متماثلًة إذل أواثنو، سواٌء أكانت ىذه 

 األواثف من ذخائر الِقدِّيسني أـ من التعاويذ والتمائم.

من معرفتنا دبا فيو الكفاية غبياة كثري من مؤسسي  وعلى ما تراه
ترى حياة مؤسس النصرانية ؾبهولًة تقريًبا،  -كحياة دمحم مثبًل   -األدايف 

وال تَػْبَحْث عن حياة مؤسس النصرانية يف األانجيل كما ُصِنع ذلك زمًنا 
طويبًل، وكما َعَدؿ العلم عن اعتقاد إمكاَنا يف الوقت اغباضر، فهذه 

وأقدُمها إقبيل مرقص الذي ُكِتب بعد وفاة يسوَع بنصف قرف  -جيل األان
ىي ؾبموعة من األوىاـ والذِّْكَرايت غرِي اؼبَُحقَّقة اليت َبَسطها  -على األقل 

 خياُؿ مؤلفيها التَِّقيُّ.

ـَ صحٍة يف  ورسائُل الِقدِّيس بولس ىي، كما يبدو، أقلُّ الواثئق عد
، ولكن بولَس إذ دل يَػْعِرؼ يسوَع دل َيْسِطع أف سَبَثل أزمنة النصرانية األوذل

ًرا مع الَعْنعنات واػبياؿ.  يتكلم عنو إال َسيػْ

وعلى ما تراه يف تلك اؼبصادر من نقص فإننا َنْسَتِشفُّ منها، على 
األقل، ما كاف يدور يف زمن يسوَع من اؼببادئ، ونَػْعَلم منها أف ىذا اإللو 

 ؽبًا قطُّ، وال مؤسًسا لدين جديد.اؼبُْقِبَل دل يَػُعدَّ نفَسو إ
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لو قيل للحواريني االثين عشر إف هللا ذَبَسَّد يف »قاؿ األستاذ ِغِنيرِب: 
نييسوَع ما أدركوا ىذه الفضيحَة الفظي فما  … عة، ولرفعوا أصواهتم ؿُبَْتجِّ

 «كاف اؼببدأ القائل ابلبُػنُػوَّة اإلؽبية لِيَػْبُدَو لليهوديِّ إال ذبديًفا شنيًعا.

إمبا كاف يسوع معتقًدا أنو َنيبّّ َخَلٌف ؼبَْن َظَهر قبلو من األنبياء فتقـو و 
دعواه الوحيدة على القوؿ ابقرتاب ملكوت الربِّ الذي َحدَّث اليهوُد عنو 
منذ زمن طويل، وما كانت ىذه الُبْشَرى الطيبة لَتُخصَّ غرَي بين إسرائيل مع 

 ذلك.

نشر نبوءاتو وأدبو فلم يُػَوفَّقوا إالَّ ويُػتَػَوَّفَّ يسوع، ووباوؿ تبلميذه 
َقى بعد  عبمِع قليل من األنصار يف بدء األمر، فما كانت ذكرى يسوَع لتَػبػْ

 موتو طويَل زمٍن.

، فقد أنقذ خياؿ اؼبتهوس  والواقُع ىو غري ذلك سباًما كما ىو معلـو
 الِقدِّيس بولس اسَم يسوَع من النسياف وأحاطو ابجملد اػبالد.

َفق للِقدِّيس بولس من التََّجلِّي اؼبعروؼ يف طريق ِدَمْشَق كاف ما اتػَّ 
نقطَة التحوؿ اغبقيقيَة يف النصرانية، وكاف القديس بولس مفطورًا على فَػْرط 
اػبياؿ، وكانت نفُسو فبلوءًة بذِْكرايت الفلسفة اليواننية واألدايف الشرقية، 

 ا.فأسَّس ابسم يسوَع ديًنا ال يفقهو يسوع لو كاف حيِّ 

ودل يفكر الِقدِّيس بولُس يف جعل يسوَع إؽبًا مع ذلك، والقديُس 
بولس كاف يَػُعدُّ يسوَع رسواًل لِِل ُمفوًَّضا إليو أف َيْدُعَو الناس إذل اإليباف 

 ابغبياة األبدية، وأف يشرتَي خطاايىم دبوتو.
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وال شيء يَُدؿُّ على أف الناس َعدُّوا يسوَع إؽبًا يف القرف األوؿ من 
نصرانية، ودل ينتشر اإليباف أبلوىيتو إالَّ يف أوائل القرف الثاين بني ال

 اعبماعات النصرانية.

وبطٌء كذلك فبا يُِثري الدََّىش ِلما نَػْعَلمو من السهولة اليت كاف الناس 
وف هبا أعاظم الرجاؿ كالقياصرة مثبًل.  يف ذلك الزمن يُؤؽبِّ

تأليو، ومنها: أف اليهود ىناؾ أسباٌب كثرية َأدَّت إذل أتخر ذلك ال
الذين اعتنقوا النصرانية دل يريدوا أف يَػْعِدلوا عن يَػْهَوه اإللِو اعبَبَّار الغَُيور، 
واليهوُد بعد أف َعدُّوا يسوَع رسواًل لِِل جعلوا منو ابًنا لِِل يف بدء األمر، َث 

ِنهم اؽبُوََّة َوحَُّدوه ابهلل، وقد حاؿ اإليباف األعمى يف القروف األوذل دوف تَػبَػيُّ 
اليت تَػْفِصل بني يَػْهَوه اعبَبَّار ويسوَع اغبليم، فاؼبتناقضات العقلية ال تبدو 

.  للمنطق الديينِّ

وكانت جهود القديِس بولَس تَػْهِدؼ إذل ذبريد النصرانية من 
عناصرىا اليهودية على َقْدر االستطاعة، فتجعُل من النصرانية ديًنا عامِّا، 

 صرانية، ولكن ببطٍء كبري دل يَػْعرِفو اإلسبلـ مثبًل.وىذا ما ََتَّ للن

ولنبحث اآلف يف تبَػينِّ النصرانية للمعتقدات السابقة، وتطورِىا مع 
 األجياؿ، َث ندرس أسباب انتشارىا.

 نُصشاَُخا َرَذىَُّنبُد( ٢) 

نَُسوِّغ إطبلقنا اسَم الدِّاينة الرتكيبية على النصرانية؛ ِلما كاف من تَػبَػينِّ 
 نصرانية ؼبعتقداٍت سابقة كانت تَػْزُعم انفصاؽبا عنها على اػبصوص.ال
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كاف على مذىب يسوع، منذ خروجو من عادَل ببلد اليهودية الضَّيِِّق 
ُفَذ يف اغبياة اإلغريقية الرومانية، أف يبلئم أفكار الِبيَئات اعبديدة  ليَػنػْ

 واحتياجاهِتا ومشاعَرىا حبكم الضرورة.

استعاره من عناصر الفلسفة اليواننية والدِّايانت  وقد ُوفِّق لذلك دبا
 الشرقية اليت كانت ذاَت ُحْظَوة كبرية يف ذلك اغبني.

والِعْلُم اغبديث قد أابف بسهولٍة ما أُْنِكر زمًنا طويبًل من امتزاج 
 اؼبَؤثِّرات األجنبية ذلك.

ولَْنبِيَّة واألُ َوَجَدت النصرانية عنصًرا ؽبا يف الوثنية »قاؿ مسيو ِغِنيرِب: 
داينًَة حقِّا، َغَدْت  فَغَدت… واألُورفية والدِّايانت الشرقية واؼبذاىب الفلسفية 

 «يف غريىا. ِداينًَة أكمَل من غريىا؛ ِلما كاف من اقتباسها أحسَن ما

وما انَفكَّت النصرانية يف قروَنا اػبمسة األوذل تتحوؿ بتلك 
اؼبعتقدات الشرقية، وال اإلضافات فأضحت مع الزمن مزهًبا من صبيع 

فكاف  سيما معتقداِت مصَر وفارَس اليت كانت كثرية االنتشار يف العادل الوثينِّ 
َرا ِعدَُّة أَتْػَباٍع فيو على اػبصوص، وُمْعظَُم ما تبصره يف من النصرانية  إليِزس وِميتػْ
َرا. الطقوس والشعائر والرموز والكفاح بني اػبري والشرِّ ىو من ِداينة  ِميتػْ

َأدَّْت ِقصَّة إرضاع إيِزس ؽبوروَس إذل إبداع »قاؿ مسيو أ. ريناؾ: 
قصة العذراء وابنها، وأدت قصُة طعِن ىوروَس للتمساح إذل إبداع قصة 
َصرْع القديس جورج والقديس ميشيل للتِّنِّني، وليس دبجهوؿ أف أتثري 

النصرانية فقد ُوظِبَت مصُر … مصَر يف النصرانية دل يَِقف عند ىذا اغبدِّ 
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حَّت فيما قالت بو من ُجْرف اؼباء اؼبَُقدَّس ونواقيِس القداديس وؾبالِس 
 «جهنم مع شياطينها والدعاء للَمْوَتى.

وبلغت النصرانية يف تطعيم شعائرىا دبثل تلك االقتباسات الكثرية ما 
َرا  َظنَّ معو آابء الكنيسة، اعباىلوف لتلك اإلضافات التدرهبية، أف ِداينة ِميتػْ

 ىي ربريٌف شيطاينّّ للنصرانية مع أف العكس ىو الصحيح.

َة قروف لَيِتمَّ  والنصرانيُة، لتلك اإلضافات اؼبتعاقبة، تطلبت ِعدَّ
تكوينها، حَّت إنو يبكن أف يقاؿ إف النصرانية ظَلَّت عاطلة من أيِّ َعْرض 

ُمَؤثَِّرة  رظبيٍّ إذل أوائل القروف الوسطى، فبقيت قراراُت اؼبؤسبرات الدينية غريَ 
 لتناقضها.

وإذ دل يكن ألْسُقف رومة ما يَػْفُضل بو زمبلَءه دل َتْسِطع أية سلطة 
 نفسو. مركزية أف رُبَدِّد رَِيَب علماء البلىوت، ودل يفكر أحد آنئذ يف َعَظمة

ومن الطبيعيِّ أف يتطور الدين النصراينُّ حبسب نفسية األمم اليت 
َة قروف مزهًبا من عناصَر متباينٍة أشدَّ التباين، انتحلتو، وَظلَّ ىذا الدين ِعدَّ 

وما بََذلو علماء البلىوت من اعبهود لتعيني عقائده ذىب أدراج الرايح، 
وما فَِتَئت االنفصاالت واإلغبادات َتزِيد، وما استطاع مؤسبر نيقية )إزنيق( 

ىذا إذل َصْوغ النصرانية َصْوًغا واضًحا، و  ٕٖ٘الديينُّ أف َيِصل يف سنة 
اؼبؤسبر دل هبتمع، مع ذلك، إالَّ ليناىض أريوس الذي أنكر َكْوَف االبن إؽبًا  
كاألب، وىذا اؼبؤسبر قد انتهى، مع ذلك، إذل النتيجة اؼبهمة القائلة بتأليو 

 يسوع.
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وال ذبَِد كالنصرانية ديًنا دل يتخلص من مشاحنات علماء البلىوت، 
ذِباه ىذه اؼبماحكات لو دل هبَِد  ومن احملتمل أف كاف ىذا الدين يَػْنَحلُّ 

 ِدعامًة متينة يف إيباف العواّـِ البعيدين منها.

ودل تَػثْػُبت العقائُد النصرانية ثبااًت حقيقيِّا إالَّ بعد أف ُسلَِّم بسلطاف 
 البااب تسليًما َنائيِّا يف القرف اػبامَس عشَر.

السيطرة على  َأَجْل، حاوؿ أساقفة رومة يف القرف العاشر انتحاَؿ َحقِّ 
الكنيسة، ولكنهم دل يُػَوفػَُّقوا ؽبذا إالَّ يف أحواؿ شاذة، والبااب إيُنوساف 

 الثالث وحَده، تقريًبا، ىو الذي أابح لنفسو ِحْرـَ اؼبلوؾ.

واغبَْمَلة الصليبية األوذل ىي اليت جعلت من أولئك األساقفة رؤساَء 
الِوصاية طويَل زمٍن مع  للنصرانية إذل حدٍّ ما، ودل ىبضع اؼبلوؾ ؼبثل ىذه

ذلك، وما كانت اؼبؤسبرات الدينية لتقوؿ هبذا على إطبلقو، وقاـو مؤسبر 
ابَؿ أوامَر البااب ُأوِجنَي الرابع يف القرف اػبامَس عشَر فأعلن ىذا البااب َحلَّو، 

 فهنالك َخَلع ذلك اؼبؤسبُر ىذا البااب ُمتَػوًِّجا آخَر يف مكانو.

يف َناية األمر ما كانوا وَبُْلموف بو منذ زمن  وانؿ البابوات اؼبلوؾُ 
طويل من التفرؽ، فكاف ىذا مصيبًة على الكنيسة، فقد أسفرت مزاعم 
البابوات وسوء أعماؿ اإلكلريوس عن نشوب ثورة اإلصبلح الديينِّ وعن 

 اشتعاؿ اغبروب الدينيِة اليت َخرََّبت أوروبة مدَة طبسني سنة.

ين من اػبصومات اؼبتصلة، ومن أفانني وما كاف َيِت بو رجاؿ الد
َكَفى لتسويغ قوؿ لُوثَِر وكاْلِڤني بنَػْبذ   -الطمع، ومن االزدراء الشامل 
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سلطاف البااب، وبطرِح العقائد اؼبشكوؾ فيها، وابلوقوؼ عند حدِّ نصوص 
 الكتاب اؼبقدس.

وثورُة اإلصبلح الديينِّ بعد أف كانت ُشْؤًما على الكنيسة َبَدت خريًا 
ا ِلما اْضطُرَّت بو الكنيسة إذل ربسني حاؽبا وتوحيد أمرىا، فَلمَّا ُعِقد ؽب

اْعتَػَرؼ بسيطرة البااب الشاملة، وقَػرَّر  ٓ٘٘ٔمؤسبر تَراْنَت الديينُّ يف سنة 
العقائَد يف أدؽِّ ُجْزئِيَّاهتا، فتألف من مقررات ىذا اؼبؤسبر دستور الكنيسة 

 منذ ذلك التاريخ.

اػبَِطر، بل من اؼبستحيل، أف يُػْزعم ثباُت أيِّ دستور  ومن عدـ اغبََذر
، وأف وُبَاؿ بذلك دوف رَبَوُِّلو، فبل يَػْعيِن صبوُد العقائد صبوَد  ديينٍّ أو مديّنٍ

 األفكار.

إَذْف، كاف من العبث تصور البابوات واؼبؤسبرات الدينية ثباَت اإليباف 
ة عن ىذا اإليباف شيًئا فشيًئا النصرايّنِ إذل األبد، فقد ابتعدت الروح البشري

 دبا اتفق ؽبا من االكتشافات.

 انشؼجُخ انطجمبد ثٍُ انُصشاَُخ اَزشبُس( ٣) 

بَػيػَّنَّا كيف نشأت النصرانية وكيف رَبَوََّلت، فَبِقَي علينا أف نشري إذل 
الصورة اليت انتشرت هبا، ودل يُػْعَن اؼبؤرخوف هبذه اؼبسألة اؼبهمة مع أَنا 

 ة عظيمة ِجدِّا.ظاىرٌة نفسي

ويف كتاٍب سابق أسهبُت يف بياف انتشار اآلراء واؼبعتقدات مستقلًة 
، أي بفعل التكرار والتوكيد والعدوى والنفوذ، وال  عن كلِّ عامل عقليٍّ
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أعود إذل ىذا اؼبوضوع فأقتصر على ذكر بعض األسباب اليت َسهََّلت أمر 
 انتشار النصرانية.

ليو اليـو من العقائد الغريبة والبلىوتية لو َظَهَرت النصرانية دبا ع
اؼبَُعقَّدة ما أصابت غرَي قباح زىيد على األرجح، فاعبموُع تعيش ابآلماؿ، 

 ال دببادئ ما بعد الطبيعة.

جاء الدين النصراينُّ اعبديد آبماؿ واسعة، فقد َوَعَد الضعفاَء 
أبديٍّ حيث واحملرومني واليائسني من ىذه اغبياة الدنيا جبنٍة ذاِت نعيم 

يتساوى الفقري والغينُّ، وحيث ال يناؿ أقوايء الدنيا أكثَر فبا ينالو أحقر 
البائسني من االمتيازات، وال َغْرَو، فاالشرتاكية هتيمن على اعبموع مع أَنا 
دوف النصرانية وعوًدا يف الوقت اغباضر، وال َغْرَو، فَػُرْؤاي السعادة ذبتذب 

 النفوس على الدواـ.

لنصر للدين النصرايّنِ منذ الحت تلك اغبياة السعيدة أمًرا وََتَّ ا
 يقينيِّا، فَتَحوَّؿ العادَل.

ومن اؼبمكن أف ُيبَلَحظ أف العيش يف حياة آخرة مشتملة على جهنَم 
واعبنِة فبا قاؿ بو أكثُر األدايف القديبة، كأدايف مصَر وفارَس على 

َهم، وفبا ذ  كرانه أف فبلكة األموات  اػبصوص، ولكن ىذا كاف على وجو ُمبػْ
 كانت تبدو يف زمن أومريَس مقاًما غرَي مرغوب فيو كثريًا.

والنصرانيُة، حني فتحت للنفوس أمَل السعادة األبدية، كاف أوَؿ ما 
أسفرت عنو ربويُل َىَدؼ اغبياة، فبينما كانت اغبياة الدنيوية أىمَّ ما يُػْعًَن 
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، بو اإلغريُق والروماف صارت اغبياُة اآلخر  ة الغايَة الوحيدة آلماؿ النصرايّنِ
والنصراينُّ إذ كاف يَػُعدُّ الدنيا فَبَرِّا للحياة السماوية َمَلَكت السعادُة األبدية 
أفكارَه، والنصراينُّ، لكي يناَؿ ىذه السعادة وهبتنَب جهنَم، َرِضَي أبسوأ 

 زُْىٍد: َرِضَي ابلفقر وابلرَّْىَبانِيَّة، وابلشهادة أيًضا.

َواف الَوْحدة لدى علماء  وليست نصرانيُة القروف الوسطى ُعنػْ
البلىوت، وَوَجَدت ىذه النصرانيُة ما َنَشَدْتو من الَوْحدة يف نفوس الشعب 

 اليت اىتدت دبنارتني عظيمتني: ابألمل يف السماء، وابػبوؼ من جهنم.

وإذا َعَدْوَت ذينك األمرين اعبوىريني رأيَت الشعب قد حافظ على 
الوثنية، فأظباُء اآلؽبة اؼبُِسنَّة وحَدىا ىي اليت تَػَغيػََّرت، فالشعُب أخذ نفسيتو 

يَػْعُبد الثالوَث اعبديد بعد أف كاف يَػْعُبد اثلوَث الكاپيتوَؿ اؼبؤلَف من ُجوپِيرِت 
يُسوف ؿبلَّ صبيع اآلؽبة الثانوية القديبة، ڨوُجونوَف وِمِنري ا، وحلَّ الِقدِّ

عرائُسها إذل غيبلف وشياطني، وقاـ السََّحرة وربولت حيواانُت الغاابت و 
ـَ الَعرَّافني.  مقا

وينطوي كلُّ دين على وجهني كما قلنا: ينطوي على ما يقوؿ بو 
علماء البلىوت واؼبُثَػقَّفوف من اؼببادئ وعلى ما يعتنقو الشعب، وال ينتشر 

 الدين، إَذْف، جبَهاٍز واحد يف ـبتلف طبقات اجملتمع.

َعْدَوى النفسية والتلقني ابلُغ األثَر يف كلتا اغبالتني، َأَجْل، يكوف لل
 بَػْيَد أف وسائَل عمٍل كهذه ال تكفي إلقناع الطبقات اؼبُثَػقََّفة.

رَأيْػَنا الوجو الذي انتشرت بو النصرانية بني اعبماىري، وسنحاوؿ اآلف 
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 العادَل الرومايّنِ اؼبُنَػوَّرة.بياف الوجو الذي انتشرت بو يف طبقات 

ًَُضمَِّفٍُ ثٍُ انُصشاَُخ اَزشبُس( ٤)  ان

َيْسُهل إيضاح ذلك االنتشار عند النظر إذل الزمن الذي استحوذ فيو 
الدين النصراينُّ على الشعب واعبيش فأبصر القياصرُة من السياسة 
الرشيدة أف هبعلوه ديًنا رظبيِّا، غري أف النصرانية كانت منتشرة بني أبناء 

 ذلك االشرتاع، فما ىي ِعَلُل انتشاره ىذا؟ اجملتمع اؼبُثَػقَّف قبل

ال يبكن إدراُؾ الِعَلل جبَبَلء إالَّ إذا علمنا قبل كلِّ شيء أف ما يراه 
الرجل العصريُّ من اػبطر يف اعتناؽ دين جديد كاف أمًرا غري ذي ابؿ 
، فالروماينُّ كاف َيْسُهل عليو، ابغبقيقة، أف ُيِضيف إذل ُزونو ما  لدى الرومايّنِ

يراه من اآلؽبة من غري أف يُػَغريِّ دينو، وكاف القياصرة أنفُسهم يستعملوف 
 ريڤيِخَياَرىم يف ذلك، فشاد َىاِدْرايف معابَد عبميع اآلؽبة، وكاف َأِلْكَسْنِدر س

يَبِْلك يف معبده ُصَورًا ألىمِّ اآلؽبة، ومنها صورُة يسوع، ووَجَدْت طائفة من 
اأُلولِْنپَيا، اآلىلِة ابآلؽبة، بعد الفتح الروماين،  اآلؽبة اعبديدة مكااًن ؽبا يف

فيها آؽبًة ذات وكانت ِدايانت مصَر وفارَس تنتشر ابلتدريج فكنت ترى 
ِميرْتا، أي إلَو الشمس  َمناٍح توحيدية، ومن ىذه اآلؽبة نذكر، على اػبصوص،

 لدى الفرس الذي بََدا كثرٌي من القياصرة ُعبَّاًدا ضُبًْسا لو.

م ىو إلُو السماِء الوحيُد كاف هبعل كلَّ ولكن  َزْعَم النصارى أف رهبَّ
تسليم بو أمًرا َصْعًبا، فكاف ال بدَّ لبلوغ ذلك من التمهيد بتطوٍر نفسيٍّ مؤدٍّ 
إذل َعدِّ صبيع اآلؽبة القديبة ُصَورًا ـبتلفًة أللوىية واحدة، أي إذل الفكرة اليت  
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 نذ زمن طويل.كانت سائدة لكثري من ِدايانت الشرؽ م

َعمَّ ذلك األمر منذ أوائل التاريخ اؼبيبلديِّ مقدارًا فمقدارًا، فَتحوَّؿ 
اإلشراؾ الشامل إذل التوحيد النظريِّ ابلتدريج، فكاف إلو النصارى تكثيًفا 

 لذلك.

واغبقُّ أف النصرانية دل أتت اؼبُثَػقَِّفني بشيء جديد، فهي كانت تقوؿ، 
ره يَِذيع درجًة درجة، وىي كانت حافلًة، من من جهٍة، إبلٍو واحد أخذ أم

جهٍة أخرى، دبا قُِبل بو من العناصر الشرقية منذ طويِل زمٍن كالشعائر 
 والطُُّقوس.

 وَتَصلب النصرانية الشديُد من أىمِّ العوامل يف انتصارىا أيًضا، فلو
اإللو  ذاُأضيف إلٌو جديد إذل اآلؽبة الكثرية األخرى البتلعت العباداُت القديبة ى

إؽبَها َعدَّت  ولَغَدا أمره من الِبدَع كما حدث للُبدَِّىيَّة )البوذية(، والنصرانيُة إذ
 اآلؽبة. وحيًدا ونَػَعَتت اآلؽبَة األخرى ابلشياطني تَػَعذَّر تساىلها مع ىذه

َأِضْف إذل ما تَػَقدَّـ ما اتػََّفق ألنصار النصرانية من اإليباف القِويِّ الذي 
 كاف يَُداَفع عنها إبيباف ضعيف.  أف يقاتلوا بو آؽبةً َسُهل عليهم 

 انُصشاَُخ الَزذبل انًُزظشح غُُش انُزبئُظ( ٥) 

تَػَرى من اؼببلحظات السابقة أف الشعب أقبل على النصرانية 
حبماسٍة، وأف اؼبُثَػقَِّفني َنَظُروا إليها بعني اإلغضاء والتسامح، وأف القياصرة 

 َغَرض سياسيٍّ ؿَبْض.انتحلوىا يف َناية األمر لِ 
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ودل يُػْبِصر أحٌد، آنئٍذ، ما لذلك االنتحاؿ من النتائج البعيدة، فكاف 
ُغُضوف  يَػُلوح أف القوؿ إبلٍو يزيد على اآلؽبة القديبة الكثرية اليت ُرِضَي هبا يف

 اغبضارة. القروف ليس من شأنو أف يُػَغريِّ شيًئا يف اغبياة االجتماعية ويف

ع بسرعة، فإلو النصارى، إذ صار عاطبًل من وعكُس ذلك ما َوقَ 
ُمَناِفس سوى الشياطني ذوي القدرة اؼبشكوؾ فيها، دل يَػْلَبث أف ِقيَل بسيطرتو 

يُػَعتِّم َعَمُلو أف  على ـبتلف شئوف الَكْوف كما يسيطر على اغبياة الدينية، ودل
فلسفة امتدَّ إذل عناصر اعبهاز االجتماعيِّ فاستلهمتو الفنوف واآلداب وال

فَػَتوارت اغبضارُة الوثنية سباًما، فلم تْسِطع الروح البشرية أف تتحرؾ، ِعدََّة 
 قروٍف، إالَّ داخَل النِّطاؽ الضَّيِّق الذي َحدَّده علم البلىوت النصراينُّ.

َأَجْل، إف النصرانية دل تكن لتمارَس مثل ذلك النفوذ أايـ كاف لدى 
ذَّر ربويلو، ولكن النصرانية، حني ََتَّ ؽبا الروماف جهاٌز اجتماعيّّ متني يَػتَػعَ 

، وقد  النصر، كاف العادَل اؽبَِرـُ يتداعى يوًما بعد يـو فَيْدنُو من َأَجلو احملتـو
أبصر ُغَزاة الربابرة يف ذلك العادَل الرومايّنِ حضارًة تفوؽ مزاَجهم النفسيِّ 

ن عناصر الثبات دبراحَل فلم يَػْقِدروا على ىضمها َفوَجدوا يف النصرانية م
 ما دل يكن لديهم.

كاف انتحاؿ أولئك الربابرة للنصرانية ذا خرٍي َعِميم ؽبم، فكاف لو من 
الشأف يف تطورىم ما ال يَػتَّفق ألية حضارٍة رفيعة، فما كاف لغري الوعيد 
جبهنَم والوعِد ابلسماء ما تُػْزَجر بو بعَض الزجِر تلك األخبلُط اليت تسيطر 

 ريزية عليها، وما تتحوؿ بو إذل ؾبتمعات اثبتة.اندفاعاهُتا الغ
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الدين  ومن نتائج امتزاج النظاـ الديينِّ ابلنظاـ السياسيِّ أف زادت قوة
وقوة الدولة مًعا، فقد اتفقت السلطتاف الزمنيُة والروحية ِعدََّة قروف مع 

 األمر.اية َن اصطراعهما أحيااًن، َث َعدَّ القياصرُة واؼبلوؾ أنفَسهم وكبلَء هللا يف

َف الربابرَة يف  داـ سلطاف النصرانية َأْلَف سنٍة فاستطاعت أف سُبَدِّ
اؼبَْنِسيِّ أثنائها قليبًل، فأصبح ىؤالء الربابرة قادرين على فَػْهم العادَل القدمي 

 النهضة. منذ زمن طويل، فُأْطلق على ظهور ذلك العادَل اثنيًة اسُم َدْور

قد أعرض الناس، أماـ النفائس اليت ظهرت بََدا ذلك البَػْعُث ابىًرا، ف
ؽبم، عن اؼبسائل البلىوتية وعن الوعيد بنار جهنم فُأْعِجُبوا ابآلؽبة 

 واإلؽبات اليت ُأْخرَِجت من َمْرقدىا وَسَحَرهْتم أساطريُىا العجيبة.

فهنالك صارت القروُف اػبالية أعظَم ُمْلِهم، فَخَضع غبكمها اؼبُتَػَفنُِّنوف 
لفبلسفة، وفبا يستوقف نظر من يزور رومة أف يُػْبِصَر أف واألدابء وا

، كانوا  البابوات، الذين ىم أشدُّ اؼبدافعني عن ِعْلِم البلىوت النصرايّنِ
يطلبوف من رجاؿ الفنِّ أف ُيَصوُِّروا أساطري الوثنية، وجبانب إؽبامات العادَل 

الِقدِّيسني القدمي تلك كانت تبدو على جانٍب كبرٍي من الشُُّحوب وجوُه 
والشهداء واؼبسيح وأىِل جهنَم الضيقة، ومن ىذه اغبياة العابسة احملزنة 
اليت فَػَرَضها علم البلىوت النصراينُّ رَبَرََّر اإلنساف يف َناية األمر، فُزيَِّنْت 

وبقصَّة پِسيِشو اغبسناء  ينوسڨاتيكاف بِوالدة ڨُجُدر قصور رومة واؿ
ت اآلؽبة اليت َأْغَوت البشريَة يف َفْجرِىا َتْسَحُرىا يف وَغَراِميَّات ُجوپِيرِت، وعاد

عمرىا الناضج، وَعلََّمت البشرية أف تعيش مع الطبيعة، ال خبلفًا للطبيعة، 
وإذا كانت ىذه الصَّْوَلة دل تستمرَّ فِلَوْضع اإلصبلح الديينِّ حدِّا ؽبا على 
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 إذل الوثنية على ما وجو غري مباشر، ولوال نفوُذ ىذا اإلصبلح لَرَجع العادلَ 
 وبتمل.

ودل يتساوؽ عصر النهضة وبعُث العادَل القدمي فقط، بل تساوؽ، 
أيًضا، ىو وازدىاُر العلـو التَّْجرِبِيَّة اليت وجب أف تُػَغريِّ اذباه الفكر، فقد 
رأى اإلنساف أنو أصبح من الضروريِّ أف يستبدؿ بضروب اليقني اليت 

 أمورًا ُأخرى.سريتو مدَة طبسَة عشَر قراًن 

وكبن، إذ نَُكثِّف يف بضِع َصَفَحاٍت قروَف التاريخ الديينِّ الطويلَة، دل 
َنْسِطع غري اإلشارة إذل خطوط الصورة اؼبتحركة الكبرية اليت تتألف 
النصرانية من ؾبموعها، فهذه اػبطوط الكبرية تكفي لِنُػْثبت أف ىذه 

 ليست حادثًة ظهرت بغتة، الدِّايانت اليت سيطرت على النفوس زمًنا طويبًل 
بل ىي مزيج من األفكار اعبديدة والعقائد السابقة، وأَنا، وقد اعتنقها 
الشعب يف بدء األمر دبا بذلتو لو من الوعود، دل َتِصل إذل طبقات اجملتمع 

 الراقية إال بعد مرور ِعدَّة قروف.

سوى  دل تَػَتبلؽَ ومع ذلك وجب، النتصار تلك الدِّاينة اعبديدة، اجتماُع أحواٍؿ 
اجتماع تلك  ثبلِث مراٍت أو أربِع َمرَّاٍت يف التاريخ، ودل يكن ىنالك َمْعِدٌؿ عن
توجيٌو لذىن  األحواؿ لتحقيق نصرىا اؽبائل، وكاف للناس ابنتصار النصرانية

 .هبا ِحَياَزهَتم غبقائَق خالدة الناس زمًنا طويبًل؛ فاعتقد الناسُ 
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 انفصم اخلامش

 ندياواخ انكربيكيف تىحم ا

 واالَفصبالد اإلنذبداد( ١)

صبيُع األدايف الكربى القائلُة ابلتوحيد، كاإلسبلـ والنصرانية، 
والُبدَِّىيَّة )البوذية( على اػبصوص، حافلٌة ابالنفصاالت واإلغبادات اليت  

 كانت عامَل تطوٍر ؽبا أو عامَل أفوٍؿ ؽبا يف بعض األحياف.
ِة الرئيسة لذلك يف اختبلؼ األمزجة وهبب أف يُػْبَحث عن الِعلَّ 

النفسية، ويف الضرورات االجتماعية لدى اؼبؤمنني اػباضعني لديٍن واحد، 
 ويف االحتياج إذل البَػْرَىنة.

ويُػْعتَػَنُق الدين يف بدء األمر صبلًة واحدة بفعل الَعْدَوى النفسية من 
يَػْعيِن إضاعَة  غري أف يتدخل أيُّ نفوذ ديينٍّ يف ذلك، ولكن انتحاؿ ديٍن ال

الرغبة يف البَػْرَىَنة، فَيِجُد اؼبؤمن، على الدواـ، انحيًة اثنوية تتطلب 
تفسرياٍت جديدًة، واؼبؤمُن إذا ما كاف حائًزا مزاَج رسوٍؿ أذاع ىذه 

 التفسرياِت فظهر يف اغباؿ انفصاٌؿ أو إغباد.

َحْوَؿ واالنفصاالُت واإلغباداُت كثريٌة يف اتريخ النصرانية، وىي تدور 
ُـّ هللا، كما  ُـّ يسوَع فقط، ال ُأ ادَّعى موضوعاٍت متنوعة كثريًا، فهل مرمُي أ

 إخل. نسطور؟ وكيف تُػَفسَّر َديْػُنونَةُ النوع البشريِّ دبعصية آدـ وحَده؟

وكاف من نتائج ُمْعظم ىذه االنفصاالت واإلغبادات حدوُث مبلحَم 
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الثالث أراد أف يقنع الكااَتر  واسعِة النِّطاؽ، ومن ذلك أف البااب إينوساف
)اؼبَُطهَّرِين( أبف إلو العهد القدمي ليس ابلشيطاف، فأرسل إليهم يف سنة 

ضَبَْلًة صليبية أسفرت عن زبريب َجُنوب فرنسة، وتدمرِي أنضِر  ٕٛٓٔ
اؼبُُدف كمدينة بِيزِيو ومدينة قَػْرَقُشونَة على اػبصوص، ووجب، أيًضا، قتُل 

لة اؼبؤمنني على أف مصدر روح الُقُدس ىو األُب ألوٍؼ من الناس لدال
أف تقـو اؼبَْعُموِديَّة على الَغْطس  واالبُن مًعا، ال األُب وحَده، وأنو ال ينبغي

ًزا َفِطريًا، ال خبًزا طبَِريًا، وأف  ، وأف تَػَناُوَؿ القرابف يتطلب ُخبػْ الُكلِّيِّ
 خل.إ… التصليب هبب أف يكوف إبِِْصَبع واحدة ال إبصبعني 

وكانت النفوس تُػْقتل بنسبة َخَطر موضوعات اعِبداؿ، فلما َأْعَلن 
ًدا بعد البلوغ بدا  ُمْنِكُرو وجوِب تَػْعِميد األطفاؿ ضرورَة تعميد األوالد ؾُبَدَّ
ىذا االدعاء، الذي يلوح لنا تَػَفُهو يف الوقت اغباضر، أمًرا ىائبًل فَأدَّى إذل 

 رجيٍّ ببل رضبة.خا ٓٓٓٓ٘ٔحرب َضُروس أُبِيَد فيها 

ودل تكن اغبياة البشرية ذاَت قيمٍة لدى ضُبَاة اإليباف، ودل تكن 
الضََّراوة عندىم سوى فضيلة تستلـز اؼبكافأة، واغبقُّ أف اؼبؤمنني اغبقيقيني 
حاقدوف على الدواـ، فحينما َحرَّؽ تُػرُْكَماَدا ستة آالؼ شخٍص طلب 

 قَػَلْنُسَوَة كرديناؿ تقديًرا غبَِميَّتو.

الغالب،  وتكوف االنفصاالُت واإلغبادات آيَة الَوْجِد والنػَّْواَبت اغبَادة يف
عهد لويس يف  الذين َأؽْبََبهم إيباَنم نيڤِسيومن ىذا ما كاف من إغباد پروتستاف 

 سنتني. الرابَع عشَر؛ فقاوموا ثبلثة مريشاالٍت وِعدََّة فيالَق ابسلٍة مدةَ 
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النِّْعَمة واالختصاص، ومذىُب  وأوجب مذىب التََّجرُّد، ومذىبُ 
إخل، حدوَث نَػْواَبٍت من ذلك الطِّراز، واؼبمسوسة … القلب اؼبَُقدَّس 

ماري َأاَلكوؾ ىي اليت َأسََّست مذىَب القلب اؼبقدس، فقد رأت يف اؼبناـ 
أف يسوع أعطاىا قلَبو آخًذا قلَبها ِعَوًضا منو، وتُِقيم الكنيسة عيًدا، من 

، صاحبَة الرؤاي يف ٗٙٛٔؽبذا اغبادث، وذَبَْعل، يف سنة فَػْورىا، زبليًدا 
َصفِّ الطُواَبِويِّني، وليس فبا يُػْنَسى قراُر ؾبلس النواب اؼبُتَِّزف، يف سنة 

، إبقامة كنيسٍة يف ُمومْبَاْرتِر ليُػْعَبد فيها القلُب اؼبقدس، وىذا األثر ٔٚٛٔ
عد األجياؿ اؼبقبلة يسا« ابريسَ »العظيم الذي يهيمن على اؼبدينة الكربى 

 على تَػبَػنيُّ شأف ذوي اؽبََوس يف التاريخ.

ونَػْواَبُت َتَصوٍُّؼ كتلك فبا ُيَشاَىد يف ببلد اؼبسلمني والكاثوليك 
والپروتستاف على السََّواء، ولدى الپروتستاف َتْظَهر، على الدواـ، رُُدوُد فعٍل 

 تُػْعَرؼ ابالنتباىات الدينية، مصدرُىا جديُد اؼبذاىب.

ويف ُغُضوِف كتاٍب آخَر بَػيػَّْنُت أتثرَي نَػْواَبِت التصوؼ يف الثػَّْورَات 
 واؼبعتقدات السياسية.

يلوح مؤسبر نيقية )إْزنِيق( »ولقد أصاب دانياُؿ برتُِلو حيث قاؿ: 
الديينُّ بعيًدا منا، أفليس من أشباح اؼباضي ما كاف بني اآلريني والنساطرة 

 اقد يف سبيل كلمٍة أو َشْوَلةٍ من ِخصاـ، وما أُنشَئ من اؼبو 
يف الكتاب  ٔ

اؼبقدس؟ اقْػَرءوا أخبار اجملادالت ِشْبِو البلىوتية بني أنصار اإلْسپريَانْػُتو 
واإليُدو وؿباضَر مؤسبراهِتم وأضاليَل اباب وارسو وِحْرـَ األرثودوكس، وَأْنِعُموا 

                                                 
 الشولة: عبلمة الوقف الناقص. ٔ
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ن ِصَراٍع النظر يف ضباسة اؼببلحدة، وفيما بني تلك اؼبذاىب اؼبتعادية م
عنيف َحْوؿ نُػْقَطيَتْ حرؼ العلة أو من أجل موافقة األصوات لِتُػَهنِّئوا 

 «أنفسكم ابنقضاء عهد ؿباكم التفتيش!

ال أعتقُد زواَؿ ذلك العهد، َأَجْل، إف الثورة الفرنسية قَػتَػَلت 
 مبلحدهتا ابؼِبْقَصَلة بداًل من أف رُبَّرَِقهم، وإذا كاف االشرتاكيوف واؼباسوُف ال

يَػْعُبدوف قلب ماري أالكوؾ اؼبقدَس فإف ؽبم قانوََنم الديينَّ وأحباَرىم 
وإف كنا قَبَْهل وسائل اإلابدة اليت يتخذوَنا ِضدَّ  -وِحْرَمهم، وكبن 

 ال َنُشكُّ يف حدوث تلك اإلابدة حني تَػَغلُِّبهم. -خصومهم عند النصر 

 اِنهخ َرَطىُّس( ٢)

 ُسَنَن الزمن أيًضا، وىي تزوؿ ليست اآلؽبُة خالدًة، فهي تعاين
 وتتحوؿ َوْفَق تطور ما تنشأ عنو من االحتياجات واؼبشاعر.

، على درجة ثَبات العقائد اليت  َويَػَتوقَّف مصري اآلؽبة، إذل أبعد َحدٍّ
تَػْفِرضها الكتب الدينية، وعندما ال تكوف ىذه العقائُد كثرية الثبات تَػَتَحوَّؿ 

اًما، واؼبعتقد إذا ما ثَػَبت كثريًا َعَجَز عن التطور اآلؽبة من غري أف تزوؿ سب
 فتبلشى بفعل الزمن.

ويتألف من الُبدَِّىيَّة يف آسية ومن الپروتستانية يف أوروبة وأمريكة 
مثاالف لؤلدايف اليت تتحوؿ مقدارًا فمقدارًا، وعلى العكس من تَػْيِنك 

ـُ مثاَلنْي ل ؤلدايف اليت وَبُوؿ ثبات الدِّاينتني تَػْبُدو الكاثوليكية واإلسبل
 عقائِدىا دوف رَبَوُّؽبا، ومن َثَّ دوف مبلءمتها لؤلحواؿ اعبديدة.
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وما اتػََّفَق للپروتستانية من قباٍح وما ُمِنَيْت بو الَعْصرِية من حبوٍط 
 يُػْلِقي نُورًا واضًحا على اؼببلحظة السابقة.

الدِّاينة اليت ال تُػَقيُِّدىا  وَأْمُر الپروتستانيِة ابرٌز ِجدِّا، فهو يدؿُّ على أف
العقائُد كثريًا تَػَتَحوَّؿ بسهولة، فبينما تَػْبُذُؿ الكاثوليكية ما ال طائل ربتو من 
اعبهود لتبلئم َمَناِحَي اعبيل اغبديث َعَرَفت الپروتستانية كيف تتطور مع 
ىذه اؼبناحي، فصدرت عنها ِدايانٌت كثريُة االختبلؼ مرتجحٌة بني 

 ببل اباب وإنكاِر حرية الرأي. يةالكاثوليك

 انجشورغزبَُخ انكُبئظ فٍ انفكش دشَخ َذى انُصشاَُخ َرَطىُّس( ٣)

إف التطور الذي جعل من الپروتستانية مذىًبا ِشْبَو عقليٍّ ىو نتيجٌة 
 مفاجئٌة غرُي مباشرة لئلصبلح الديينِّ الذي َبشََّر بو لُوثُِر يف القرف السادسَ 

 عشَر.

ح الديينُّ حركًة عقليًة تَػْهِدؼ إذل ربرير الفكر ودل يكن اإلصبل
، وذلك خبلفًا ِلما يُػَردَُّد يف الغالب.  البشريِّ من النِّري الديينِّ

حقِّا يبكن أف وبَِلَّ ديٌن اعتقاديّّ ؿبلَّ دين آخر كما يُػَوفَّق لو بعض 
 اؼبعتقداِت غريَ  -على الدواـ  -اؼبصلحني، ولكن البحث العقليَّ ال يبلئم 

العقلية اليت تنتشر ابلَعْدَوى النفسية والتلقني والنفوذ، وما إذل ذلك من 
 الوسائل حيث ذبَِد للعقل نصيًبا.

وكانت غاية ُلوثَِر الرَّْجِعيَُّة ىي أف وَبِْذؼ من علم البلىوت صبيَع 
اؼبَُؤثَِّرات العقلية، فكاف يقوؿ: إف من لواـز اإليباف أف يَػْنَصِرؼ عن البحث 
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األشياء، فعلى اؼبرِء أف َيْطَمع يف اإليباف أكثر فبا يف الفهم، وأف يف سبب 
  -هبعل من اإليباف نَبَّو الوحيَد، وال شيَء أصوُب من اإليباف، وكبلـُ هللا 

يكفي، والدستوُر اػبُُلِقيُّ يقـو على  -كما ِصيغ يف الكتاب اؼبقدس 
َلغ ملكوت هللا.  الطاعة، وهبذا وحَده يُػبػْ

معروضة يف ىذا الكتاب أوجبت سلوؾ بعض  وىنالك أسبابٌ 
اؼبذاىب الپروتستانية سبيَل حرية الفكر، بَػْيَد أف مثل ىذا التطور دل يَُدْر 
يف َخَلد ُلوثَِر وال كاْلڤني اللَذْين هبب أف يوصفا ابلرَّْجِعيَّة، فقد أرادا الَعْوَدَة 

غ من الِقَدـ إذل تعاليم الكتاب اؼبقدس، أي إذل الكتاب الذي كاف قد بَػلَ 
 طبسَة عشَر قراًن.

إذ نَػَبذا سلطاف الكنيسة اْضطُرَّا إذل ترؾ اؼبؤمنني  نيوُلوثُِر وكاْلڤ
روف الكتاب اؼبقدس كما يشاءوف، فأدى ىذا إذل حرية الفكر فيما  يُػَفسِّ
بعد، وذلك عندما ُقرَِئت الكتب اؼبقدسة بعيوف العلم ال بعيوف اإليباف، 

ر غدا ال يكوف موضَع إيباف، فهذه نتيجٌة دل والكتاُب اؼبقدس إذ ُفسِّ 
 يُػْبِصرىا ُلوثُِر َقطُّ؛ وذلك ألف مبدأ اإلنكار، عند ُلوثَِر، ذبديٌف فظيع،

ٔ 
وأما كالڤنُي فكاف يتذرع بضروب العذاب ػِبَْنق مثِل ذلك الزعم عند 

 َصْوغو.

ا وكاف تطور الپروتستانية كبَو إنكار ألوىية يسوع بطيًئا، وما كاف ىذ
التطور لِيَػُعمَّ، وِعلَُّة ىذا أف الدِّاينة القديبة اْضُطرَّت عند اكببلؽبا إذل مبلَءمة 

                                                 
، على غري قليل من األمور اؼبخالفة ٕٓ٘ٔال يشتمل موجز لوثر يف مبادئ الدين، الذي نشر سنة  ٔ

 للكاثوليكية الصحيحة.
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ـبتلف األمزجة النفسية، فَطَرَحت مذاىُب الپروتستانية اغبرُة وحَدىا مبدَأ 
على العكس من  -ألوىية يسوع جانًبا، ويقوؿ الپروتستاف األرثودوكس 

األنغليكانية، على اػبصوص،  أبلوىية يسوع، فرتى الكنيسة -ذلك 
 ؿبافظًة على كثري من عقائد الكاثوليكية وطقوسها.

ومع تباعد الكاثوليك والپروتستاف وتقارهِبما تُػْبِصُر اختبلًفا بينهما يف 
عاداهتما الروحية على اػبصوص، فالكاثوليكيُّ ُيَسلِّم دفعًة واحدة بقانوف 

الپروتستاينُّ إذل ربليل ما  اإليباف الذي فرضتو الكنيسة، على حني يذىب
َهماِت الكتاب اؼبقدس،  يَػْبَحث عنو من اؼبعتقد يف تضاعيِف ُمبػْ
والكاثوليكيُّ يرى االعرتاؼ ماحًيا عبميع الذنوب على حني يرى 

 -الپروتستاينُّ َعكَس ذلك، وىذا إذل أف دين الپروتستايّنِ ابطينّّ فبل َيْشُعر 
 إبدائو ابالحتفاالت الفخمة والرموز.حبافز إذل  -خبلفًا للكاثوليكيِّ 

ىبتلفاف  -أي الكاثوليكية والپروتستانية  -وإذا كاف وجها النصرانية 
اختبلًفا َجِليِّا فلمبلَءمتهما آماَؿ شعوٍب ـبتلفة، فلوال اإلصبلح الديينُّ 
لَعدََّلت شعوُب الشماؿ إيباََنا القدمي من تلقاء نفسها على ما وبتمل، 

شعوب اعبَُنوب عليو، فالعقائُد اؼبفروضة تُػْغيِن عن  وذلك مع ؿبافظة
التأمل، واالحتفاالُت الرائعة َتْسَحر ذوي اإلحساس اغبيِّ الذين ال يبالوف 

 إبعماؿ العقل إال قليبًل.

وما قلناه عن الذىنية الپروتستانية اليت ىي وليدُة احتياِج اؼبرء إذل 
حرار وصحيحي اإليباف أيًضا، تفسري الكتاب اؼبقدس بنفسو يُطَبَّق على األ

غري أف األحرار وحَدىم صاُغوا من اإلنكار ما يَْدنُوف بو من حرية الفكر أو 
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 من االعتقاد ابهلل مع إنكار الوحي على األقل.

َة َكَعِميِدي   وتلك اإلنكارات، اليت َتْصُدر عن ذوي النفوس النػَّريِّ
ومن ذلك تصريُح  إخل، ذاُت َتَطرٍُّؼ،… كليات البلىوت واألساتذة 

عميد كلية البلىوت الپروتستايّنِ بباريَس السابِق، مسيو مينيغوز، أبنو 
إنك ال ذبَِد »، وفبا قالو ىذا العميد: «زَبَلَّص من صبيع األساطري الَكَنِسيَّة»

أعتقد أنو ال أثَر »، َث قاؿ مستنتًجا: «إسرائيليِّا يَػُعدُّ اؼبسيَح ذَبَسًُّدا لِيَػْهَوه
 «أتليو يسوَع يف العهد القدمي أو العهد اعبديد.لعقيدة 

وتَػَفضَّل عميد كلية البلىوت الپروتستاينُّ بباريَس اغباضُر، مسيو 
 ، فأربفين دبعارَؼ ذاِت قيمٍة عن نشوء الپروتستانية اغبرة.وِشيوإدوارد ڤ

فاْعَلْم أف الشكَّ يف ألوىية يسوع يَػْرِجع إذل أوائل القرف السابَع 
و دل ينتشر إال ببطء، وبدأت ىذه اغبركة يف إنكلرتة فامتدت عشَر، ولكن

منها ابلتدريج إذل ىولندة وأؼبانية، ويف أؼبانية كانت الَغَلبة للمذىب القدمي 
 أو للمذىب اغبرِّ حبسب األحواؿ.

وال َيْسُهل تَػبَػنيُّ تطور الپروتستانية كبو حرية الفكر من الكتب، ففي 
راٍت جافية ِجدِّا، ويُػْعَرض يسوُع يف رسائل ذلك الكتب هُبْتَػَنب َصْوغ إنكا

اؼبذىب االعتقادية القديبة رجبًل ُموًحى إليو من هللا، َث تنساب كتب الدين 
يف ىذا اؼبوضوع فَػتُػْبِدي يسوَع ابًنا هلل كجميع الناس، وال ترى غري 

اَثُلوثِيِّني من ُيِصرُّوف على إنكار ألوىية يسوع.  البلَّ

تلف اؼبذاىب الپروتستانية ابختبلؼ البلداف فضبًل وزبتلف مبادئ ـب
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عن ذلك، وىذه اؼبذاىب كثرية إذل الغاية، فنجد ما يزيد على مائتني منها 
يف أمريكة وحَدىا، ويقـو قسم كبري من اتريخ الكنائس الپروتستانية، منذ 

، على حركٍة تَػتَػَرجَّح األفكار اغبرة فيها بني جْذٍر وَمدٍّ كما  ٓ٘ٚٔسنة 
، وىي اآلف يف طريق التقدـ ابلوالايت اؼبتحدة وِشيوَتب إرلَّ مسيو ڤكَ 

 وإنكلرتة.

ويف فصل سابق بَػيػَّْنت ما يعانيو الدين من التحوؿ العميق عند 
انتقالو من حظرية علماء البلىوت ورجاؿ األدب إذل الطبقات الشعبية، 

َىَة )بوذا( دل يُػَعتِّ  م أف صار إؽبًا لدى اعبماىري، وفبا ذكرتُو أف ُمْنِكر اآلؽبِة بُدَّ
فمن اؼبستحيل أف نذىب إذل ُخُلوِّ اؼبعتقد الشعيبِّ من روح التدين، 
وليست الپروتستانيُة اؼبوصوفة ابغبُرَّة إالَّ مذىًبا للُمثَػقَِّفني على اػبصوص، 
فأشكُّ يف نفوذىا نفوَس اؼبؤمنني نفوًذا كبريًا، حَّت إف ىؤالء اؼبؤمنني دل 

  الغالب.يسمعوا هبا يف

ُّ انًزهُت) انكبصىنُكُخ رذىَم يذبوالُد( ٤)  (انؼصش

نفوٌذ يف نفوس الشعب أقوى  -ابحتفاالهِتا وطُُقوِسها  -للكاثوليكية 
فبا للپروتستانية بدرجاٍت على الدواـ، والكاثوليكيُة إذ صَبََدت، مع 

اؿ األسف، بثبات عقائدىا فإَنا تُػَعدُّ من األدايف احملكـو عليها ابلزو 
 البطيِء من غري أف تتطور كما ذكران سابًقا.

والكاثوليكيُة، بعد أف كانت تبلئم احتياجاِت األمم ِشْبِو اؼبترببرة يف 
 القروف الوسطى، عادت ال تُػَناِسب مزاَج الناِس النفسيَّ يف الوقت اغباضر.
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ُل ِوْزر معصية  حقِّا كيف يؤمن الرجُل اغبديث بوجود إلٍو َحُقود وُبَمِّ
نساف األوِؿ َذرَاِريَّ ىذا اإلنساِف فيجعُل ابَنو اػباصَّ )يسوَع( ُيَكفِّر عن اإل

 تلك اػبطيئة الواىية؟

وحقِّا أف اآلؽبة اليت وُبَرِّكها غضبنا وحبُّنا فتشرتؾ يف اؼبعارؾ، واليت 
تُػَهدِّد ـبلوقاهِتا أبفظع العقوابت يف عادَل األبدية، واليت تَػْعَطُش إذل القرابني 

ُ ؾبرى األمور َوْفَق َأْدِعَيِتنا، واليت تتدخل يف شئوننا،  والع بادة، واليت تُػَغريِّ
كانت تبلئم األمَم يف دور فُػتُػوَّهتا، بَػْيد أف العلم جعل أمَرىا غرَي ؿبتمل 

 التصديق فبل أتَْبَو النفوُس العصريَّة ؽبا.

ِصُر ِقلََّة وعلى ما نراه من َدْعم العيارات اؼبوروثة اؼبتأصلة لنفوذىا نُػبْ 
من يستمع لكبلـ القسيس مقدارًا فمقدارًا، ونُػْبِصر َشكَّ القسيس نفِسو 
يف صحة ما يُػَعلِّمو أحيااًن، فأصبحت أساطري الكنائس ال تُوِحي إليو 
بشيء، وأصبحت الّرَِيُب تساور فكَره؛ فصار يبحث عن مثٍل عاٍؿ آخَر 

َهو.  ليُػَوجِّ

يضطرب َمْن حاولوا َجْعَل ديِنهم ومن الكاثوليك الذين أخذ إيباَنم 
، ومن اؼبعلـو أف غاية ىذا  يبلئم األزمنة اغبديثة بواسطة اؼبذىب العصريِّ
اؼبذىب كانت جعَل العقائد النصرانية مبلئمة للعقل ِبعدِّىا رموزًا فقط، 
وانؿ ىذا اؼبذىُب قباًحا كبريًا يف الَبَداءة، فانضمَّ إليو فريٌق من القساوسة 

ُر الكنيسة َوْقَف ىذه اغبركة والطلبة و  األساقفة بسرعة، فهنالك رأى َحبػْ
فأذاع منشورًا فَػَرض فيو على اؼبؤمنني الراغبني يف أف يكونوا من رجاؿ 

 الدين أف يُػْقِسموا بَرْفض صبيع اؼببادئ اعبديدة.
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ومن احملتمل أف كاف ذلك اغَبرْب ؿبُِقِّا فيما َصَنع، فاؼبذىُب العصريُّ 
ْنَشب أف ُيْضِحَي ديًنا قريًبا من الپروتستانية اغبُرَّة مناىًضا الظافر ال يػَ 

.  لئليباف الكاثوليكيِّ

وال يُػَؤدِّي انتحاؿ الكنيسة للمذىب العصريِّ إذل زايدة أتباعها ال 
رَْيب، ولكن اؼبؤمن إذا ما جادؿ يف عقيدتو َخِسَرىا َشَعر بذلك أو دل 

ُعْقم العقائد ما داـ ىذا الُعْقم ال يدور يف َيْشُعر، وال يبارل اؼبؤمن اغبقيقيُّ ب
 َخَلده، فاإليباُف والعقل ال يقيماف دبنزؿ واحد.

 انجًىع صُغ يٍ انُصشاَُُخ( ٥)

، وكبن حني  ىنا لَبِْتم بياننا اؼبوَجَز عن تطور النصرانية الفلسفيِّ
تكلمنا عن مصادر النصرانية َوَجْدان من غري اؼبفيد أف نبحث، كغريان، يف 

سها حقِّا، فسواء أظهر يسوع أـ دل يظهر دل قبَِد أيَّ َشَبو بني ظ هور ُمَؤسِّ
النيبِّ اعبليليِّ اػباشِع ىذا وبني الربِّ اأُلْسطُوِريِّ الذي َعَبَده الناس منذ 

 ألفي سنة.

إف يسوَع اؼبعبوَد الذي َيْضرَع إليو اؼبؤمنوف ىو من ُصْنع اعبموع، 
اليمو من أنقاض اآلؽبة واؼبعتقدات السابقة فقد َتطَلَّب أتليُف شخصو وتع

ا وِىرُْكوَؿ ڨمروَر ِعدَّة قروف، وما إلو كنائسنا إال من اآلؽبة الرتكيبية، َكِمِنريْ 
، اليت تَػَقمََّصت فضائَل الشعوب واحتياجاهِتا وآماؽَبا، وما صبيُع ينوسڨو

ا عبادة أحد ىذه اآلؽبة غرَي ذَبَسُّداٍت للمبادئ اليت ىي وليدة مشاعران، وم
 اآلؽبة يف الغالب سوى عبادِة اإلنساف أَلْخِيَلِتو، ومن َثَّ لنفسو.
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وصبيُع آؽبة البشر ظهرت من دوائر البلشعور يف روح اعبموع حيث 
و اغبضاراِت العظيمَة  ُفذ العقل، واآلؽبة تسيطر على ذىن الناس وتُػَوجِّ ال يَػنػْ

عبودات اليت ال تَػْفًَن، لذلك، وال سلطاف للمنطق العقليِّ على ىذه اؼب
َأَجْل، ُيِشري اؼبنطق العقليُّ علينا هِبدـ معابد تلك اآلؽبة يف بعض األحياف، 
ولكن من غري أف يَػُلوح ؽبذا اؼبنطق وجوُد منطٍق أعلى منو يُْكرُِىنا على 

 إعادة بنائها ذات يـو على ما وبتمل.
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 انفصم انضادس

 ظهىز ادلعتمداخ اجلديدج

 انُفغُُخ فٍ ركىٍَ ِدَبَبد عذَذح األعجبُة( ١)

بَػيػَّنَّا أف اؼبعتقداِت مظهٌر ؼبزاٍج نفسيٍّ اثبت، َث َأبَػنَّا أف ىذا اؼبزاج 
 النفسيَّ يبكن أف يَػْبُدَو على شكِل معتقداٍت ـبتلفٍة أشدَّ االختبلؼ.

وإف ِشْئَت فَػُقِل الروح الدينية اليت ىي من أُسِسو  -واؼبزاُج الديينُّ 
إذ كاف اثبًتا ال يَبَّحي فإف فبا ال يُػْفرَتض أف يزوؿ عصر  -اعبوىرية 

 اؼبعتقدات الدينية أو أف تزوؿ الظاىرة الدينية.

َىة )بوذا( ودمحم، أو  َأَجْل، يظهر أف َدْور مؤسسي األدايف العامة َكُبدَّ
قد غاب، ولكن ما يظهر يف ـبتلف  ني،َدْوَر أقوايء اؼبصلحني، َكَلوثِر وَكالڤ

من األدايف الصغرية على الدواـ يَُدؿُّ على ثقة البشرية بعوف اآلؽبة  البلداف
 يف كل زماف.

 انجذَذح انًؼزمذاد ػُبصش( ٢)

يَِتمُّ تكوين تلك اؼبعتقدات اعبديدة َوْفَق نظاـ واحد، وىو أف هَبَْمَع 
 ُمتَػَهوٌِّس حولو ُرُسبًل ينشروف تعاليمو ابلتلقني والَعْدَوى النفسية.

ًحا ينقلب إذل عقائَد من فَػْوره، فهنالكواؼبذىُب ب  عد أف يكوف مرتجِّ
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يستند، كجميع الدِّايانت، إذل أركاف كبرية ثبلثة وىي: اإليباف، والشعائر، 
 والرموز.

َقِسم، يف  واؼبعتقُد بعد أف يَػَتَكوَّف على ىذا الوجو فينتشَر قليبًل يَػنػْ
ـُ إذل  الغالب، إذل ِفَرٍؽ ىَبَْسر هبا َوْحَدتَو فَػَتُحوؿ دوف دوامو، وىذا االنقسا

 ِفَرٍؽ يُوِقُف اتَِّساَع عدد غري قليل من الدِّايانت.

وما بسطناه من اؼببادئ يف فصل سابق يدؿُّ على أف ُمْعظم األدايف 
اعبديدة دل يَػَتَكوَّف حبذافريه، بل أَتَلَّف من أنقاِض معتقداٍت سابقة، ومصدُر 

ائل: إف اؼبعتقداِت ال سبوت بَػْغَتًة، ىذا ىو السبب النفسيُّ البسيُط الق
فاؼبعتقدات تَػَتطَلَّب، يف بعض األحياف، ِعدََّة أجياؿ لتزوؿ، وىي إذا ما 
زالت تركت آاثرًا ال سبَّحي يف النفس، وال يزاؿ بعض الشعائر واأللفاظ 

طائفًة من اآلماؿ  -حَّت لدى أشدِّ اؼبراتبني  -واألدعيِة اؼبأثورِة تُِثري 
اؼبطمورة يف دائرة البلشعور، واإليباُف يكوف غرَي متصٍل حينئذ ال  واؼبشاعر

ريب، ولكنو يستيقظ يف األحواؿ العظيمة كساعة اؼبوت لدى األفراد 
وساعِة اؼبصائب لدى األمم، وذلك كما ُلوِحظ، دبا يستوقف النظَر، يف 

ِة بعد حرب سنة  دَّ ، فقد قطع نواُب ذلك الزمن ٓٚٛٔفرنسة أايـ الشِّ
ْهًدا إبنشاء كتدرائيٍة عظيمٍة لِنَػْيل الَعْوف من السماء، وأخذ اعبمهور عَ 

يتقاطر إذل الكنائس فيستمع فيها إذل قساوسٍة َقويِّي اإليباف ضعيفي الذكاء 
ـٌ إؽبيّّ من  يُوُصونَو ابغَبجِّ وابلصلوات، ويُػبَػلُِّغونو أف انكساراتِنا ىي انتقا

ال َتْصُلُح إلاثرة  -ت تُػَؤثُِّر يف جيٍل آخَر وإف كان -اؼببلحدة، وؽَبَْجٌة كهذه 
شعب يف أايمنا إال قليبًل َفظَلَّْت غرَي ذاِت نفوذ، واالشرتاكيُة إذ كانت 
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ـَ مقاـ اإليباف السابق،  تبلئم احتياجاٍت أكثَر عصريًة أمكنها أف رباوؿ القيا
 وأف تؤسس ِداينة من انحيتها.

 لذًَخ يؼزمذاٍد َرَذىُِّل ػٍ َشأد عذَذٌح ِدَبَبٌد( ٣)

ظهر من اؼببلحظات السابقة أف الدِّاينة ال تقـو من غري استعانة 
ابلعناصر الدينية السابقة، وسنرى ذلك من البحث يف تكوين ـبتلف 
الدِّايانت اليت نشأت منذ قرف، فتاريُخ ىذه الدِّايانت اؼبُوَجُز ُيَسوِّغ اؼببادَئ 

 اؼبعروضة آنًفا تسويًغا اتمِّا.

ما نَْدُرسو يف ىذا اؼبطلب ىو أمُر الدِّايانت اؼبُْشتَػقَّة من وأوُؿ 
الدِّايانت السابقة كالِفَرؽ الپروتستانية، َث نَْذُكر الدِّايانِت اليت تبتعد عنها 

إخل، على الرغم فبا فيها من … ابتعاًدا خاصِّا، كاؼبَْرُمونِيَّة والروحانية 
 االقتباسات اؼبِهمَّة.

على انية اليت سبتلئ هبا أمريكة ىي من أحسن األمثلة والِفَرُؽ الپروتست
ـُ الدِّاينة الواحدة فقط، بل من حيث القوةُ  العجيبة  ذلك، ال من حيث انقسا

أيًضا، فبتلك  اليت تتفق لئلنساف، يف بعض األحياف، بفعل اغبماسة الدينية
 القوة قامت ُمُدٌف عظيمة يف ِبقاع كانت َتْسُكنها قبائُل وحشيٌة.

ذلك أف صباعة من الپُيورِيَتاف فَػرُّوا من االضطهاد فأسَُّسوا، يف  ومن
، إذل ٕٓٙٔسنة  ، تلك اؼبستعمرَة الوضيعة اليت انقلبت، ذات يوـٍ

 صبهورية الوالايت اؼبتحدة اؽبائلة.

وما كاف َتَشدُّد أولئك اؼبهاجرين يف عدـ التسامح أقلَّ َعْواًن ؽبم من 
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قصد، فهم إذ َحَظروا، لعدـ تساؿبهم، دخوَؿ من إيباَنم اغبارِّ يف نَػْيل اؼب
 ليس من مذىبهم يف أرضهم َحِفظوا َوْحَدَة العمل بينهم.

ومن الواضح أف اغبماسة الدينية عنصٌر قويّّ يف العمل، ولكنها 
ليست بكافية، فاإليباُف، وإف كاف يُػْنِمي خصائَل اإلنساف، ال وُبِْدثها، وآيُة ذلك 

 .داٍت حادَّة دل تُِقْم شيًئا دائًما يف بَِقاع فباثلةوجوُد أمٍم ذاِت معتق

حقِّا لقد جلب أولئك الُغَزاة الپروتستاُف معهم فضائَل ِعْرِقهم، وىي 
قوُة اؼببادرة الشخصية وحبُّ العمل والثبات القويُّ والنظاـ الباطينُّ اؼبتني، 

 وذلك فضبًل عن اإليباف.

وَبُْدث يف مثل تلك اغباؿ وكاف أمر أولئك الرجاؿ اؼبتحمسني، كما 
، مبلئًما لبلحتياجات  على الدواـ، ىو أف هبعلوا الديَن، بوجٍو ال شعوريٍّ
الراىنة، فعلى ما كاف من َوْضع دستورىم السياسيِّ يف السنوات األوذل دبا 
يبلئم نصوص الكتاب اؼبَُقدَّس ذبَِده ُمْشبَػًعا من مبدأ اغبكم الذاِت، حَّت إف 

لَّْت يف نظاـ الكنيسة اليت ال تُِديرىا أية سلطة عالية، روح االستقبلؿ ذبََ 
فكانت تتألف من ؾبموعة عباداٍت ذاتية مستقلٍة دل تَػْلَبْث أف رَبَوََّلت إذل 

 ِفَرٍؽ ـبتلفة مع التسامح التاـ.

ين يف القضاء والقدر، وىو ڨوانتحل اؼبهاجروف األولوف مذىَب كاؿ
َل ِواَلَدهتم فتَػَقرََّر كوَُنم من أصحاب اعبنة القائل إف أمر الناس ُبتَّ فيو قَػبْ 

أو من أصحاب النار حبسب مشيئة اػبالق، بَػْيَد أف ىذه اعَبربِيَّة اعبائرَة 
اؼبؤذية ؼبشاعر اإلنصاؼ أوجبت َردَّ فعٍل فَػُرِفَضْت عقيدُة القضاء والقدر، 
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ـُ اعبَْزـ يف اؼبسا ح عد ئل اليت دل تقريًبا، منذ اعبيل الثالث، على أنو رُجِّ
 يَػْقَطع الكتاب اؼبقدس فيها كالعذاب األبديِّ وألوىية يسوَع والتثليث.

وَتزِيد الِفَرؽ الپروتستانية على الدواـ فتشتمل اليـو على معتقدات 
متنوعة دل وبتفظ الكثرُي منها بغري االسم من النصرانية، ويَػُعدُّ صبيُع تلك 

مع ذلك، وذلك مع القوؿ أبف من  الِفَرؽ طبيعَة اإليباف غرَي ذاِت أنبيةٍ 
الضروري أف يكوف اإلنساف ذا إيباٍف حَّت َيِسرَي، وال َمْعِدؿ لعلم النفس 

 اغبديث عن اؼبوافقة على صحة ىذا اؼببدأ.

َلة ربتلُّ  ومن بني الِفَرؽ اعبديدة اليت قد تَػتَِّصل ابلنصرانية بعَض الصِّ
خاصِّا، ال ِلما اتػََّفَق ؽبا من قباح ابىر الفرقُة اؼبعروفة ابلِعْلم النصرايّنِ مكااًن 

فقط، بل ِلما كاف من اؼبعارؼ الثمينة اليت َحَبْت علَم النفس هبا على 
اػبصوص، ومن اغبقِّ أف استوقفْت نظَر فريٍق من الفبلسفة وال سيما ِويْلَيم 

 ِجيْمس.

 -الذين يزيد عددىم على مليوف نفس  -وبني أتباِع تلك الفرقة 
ائفًة من األساتذة والُكتَّاِب واؼبتفننني، ويُػَباع من كتاهبا اؼبقدس تُػْبِصر ط

 طبُسمائة ألف نسخة، وربتوي مدارُسها أربعَة آالؼ طالب.

والسيدُة إدِّي ىي مؤسسة تلك الفرقة، ويَِقيُسها أنصارُىا بيسوع، 
ِد، ويقـو مذىبها على التفاؤؿ، فبل ذبَِد فيو أثًرا إللِو اليهود والنصارى اغبقو 

 وىي تَػُعدُّ األدلَ َونْبًا، فاإلنساُف إذ كاف على صورة الربِّ وجَب َأالَّ َيدل.

فإذا َمِرض أحُد أتباع تلك الفرقة ِجيَء بكاىن الدين إليو فيُػْلِقي ىذا 
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الكاىُن يف ُروعو حبماسٍة أنو ليس مريًضا، فيكوف لو هبذا التلقني ُسْلَواٌف يف 
 ما قاؿ الطبيب الشهري شاركو منذ زمن.ك« فاإليباف َيْشِفي»الغالب، 

الُعْمُي يُػْبِصُروف، والُعْرُج يَبُْشوف، والبُػْرُص »قاؿ ِويْلَيم ِجيْمس: 
يَُطهَُّروف، ودل تكن النتائج يف اغبقل اػبُلقيِّ َأقلَّ َرْوَعًة من ذلك، فما أكثر 

م على الذين انتحلوا َوْضًعا يَِنمُّ على التفاؤؿ من غري أف تُػْفتَػَرض قدرهتُ 
 ذلك يف أيِّ وقت.

سة: ِسريُوا كما لو كنُت صاحبَة حقٍّ َتُدلُّكم …  قالت تلك اؼبَُؤسِّ
التَّْجرِبة يف كلِّ يـو على أنكم ضمن دائرة الصواب، فَتْشُعروف يف جسمكم 

ىي قُػًوى شخصية، وأبف  وروحكم أبف الُقَوى اليت تسيطر على الطبيعة
ة، وأبف قُػَوى الَكْوف تُػَليبِّ َدَعَواِتكم أفكاركم الشخصيَة ىي قُػًوى حقيقي
والديُن اعبديد يَػَهب الصفاَء … وتقضي احتياجاِتكم الفردية رأًسا 

 «واالتزاف األديبَّ والسعادة.

ونتائُج مثُل تلك تُوِضح ما اتػََّفق لذلك الطبِّ النفسيِّ من النجاح 
 هَبَْزعوف حَّت من اؼبوت العظيم، ويبتاز َأتْػَباع تلك الِفْرَقة بسعادة اػبُلق، فبل

 ِلَعدِّىم إايه خاسبَة ُحْلٍم.

وإذا ُعدَِّت السعادُة غايَة الدين وَجَب االعرتاؼ أبف ذلك اؼبذىب 
 بَػَلغ غايتو سباًما.

وذلك اؼبذىب إذ يقوؿ بقدرة الروح على ربويل ما تتلقاه من 
اليت االنطباعات اػبارجية دل َيَْت دبا يناقض اؼببلحظة، وتكوف اػبدمة 
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ُيْسِديها إذل اإلنسانية عظيمًة إذا ما استطاع أف يَػْقِضَي على التشاـؤ يف 
العادل، ومن اؼبؤسف أف ذلك اؼبذىب ال وُبِْدث تفاؤاًل إال يف الطبائع اليت 

 ُأِعدَّت لو فيجعُل فيها من العوامل اعبديدة ما ربافظ بو عليو.

ِجَزة واغبجِّ وذخائِر ونتائُج ذلك اؼبعتقد ُتَسّوِغ عمَل اؼبياه اؼبُعْ 
يِسني والصلواِت  وما إذل ذلك من األمور اليت كاف الِعْلم يُبَاِري … الِقدِّ

 فيها فغدا اليـو يقوؿ هبا.

وظاىراٌت َطرِيَفٌة من الناحية النفسية كتلك فبا َيْدعو إذل التسامح كَبَْو 
ريُخ ابئع الوعود اليت َيُصوغها ابئعو األوىاـ، وفبا ذكرتُو يف كتاب آخر ات

اػبواتيم السحرية الذي كاف يَػْزُعم ضماََنا لنجاح من وَبُوُزوَنا والذي َدانَػْتُو 
احملكمة حينما ُعِرَضت َقِضيَّتو عليها، َوُحقَّ للمحكمة أف َتِديَنو من الناحية 
النظرية، ولكنو ال ينبغي تعزيُر الساحر من الناحية العملية، فهو دل ىَبْدَع 

ُة شهوٍد، بصيغة التوكيد، إَنم ُمِلُئوا ابلسعادة منذ ضَبَلوا إنسااًن ما قاؿ  ِعدَّ
َخواتِيَم ِسْحرِيًَّة، ومن ىؤالء َخيَّاطٌَة ذََكَرت زايدَة عدِد زُبُِنها، واتجٌر ذََكر مُبُوَّ 

الطيبة؟ ِعلَُّتها ىي أف االعتماد على أعمالو بسرعة، وما ىي ِعلَُّة ىذه النتائج 
، الَعْوف السحريِّ ل لخواتيم وُبَرِّؾ نِبََم حامليها، واإلنساُف ال ينتفع، على العمـو

بغري ِقْسم قليل من الُقَوى الكامنة فيو، واإليباُف ابلَعْوف اػبارؽ للعادة يُػْلزِـ 
 ابلسَّرْي على ما يَِتمُّ بو النجاح.

ويتألف من عمل اإليباف الذي َرَجْعنا إليو غرَي مرة انحيٌة من أىمِّ 
 نفوذ الديينِّ الواضح الذي ال يبكن إنكاره يف الوقت اغباضر.نواحي ال
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خ٤) ؼزمذاد انمذًَ ٍ اًن ُهخٍ ي ُبصشَ له َبدٌ عذَذحٌ نى رمزجظ غُشَ ػ َب  ( ِد

تَِنمُّ الِفَرؽ الپروتستانية على ما يف اؼبذىب الواحد من التغيريات 
 ترتبط فقط، واآلف نبحث يف ِدايانٍت ال ترتبط يف معتقدات قديبة أو إَنا ال

 فيها إال بروابَط ضعيفٍة جدِّا.

وقباُح الدِّايانت اعبديدة، ال أتسيُسها، ىو النادر يف التاريخ، فقد 
ظهر يف فرنسة وحَدىا بضعَة َعَشَر ديًنا يف قرف واحد، وإذا ما نظران إذل 

َوَجْدان يف أوؿ األمر عبادَة العقل اليت  ٜٛٚٔأشهر ما ظهر منها منذ سنة 
، َث َوجْدان ديَن الكائن األعلى الذي ىو دل يُْكَتب  ؽبا سوى فَػْوز َوْقيِتٍّ

َضْرٌب من اإليباف بوجود اإللو مع إنكار الوحي والذي ابتدعو ُروِبْسِپري، َث 
الَْنِت َىاِوي ڨَوجدان ديَن سويِدنْػرُبغ الذي ال يزاؿ ذا أتباع، ومذىَب  َُ

يُمونِيََّة لؤلب أنْػَفاْنِِت، وعبادَة القائل ابإليباف ابهلل من غري عبادة، والسَّاْنسِ 
إخل، وما كانت … اإلنسانية أُلوُغوْست كونت، والروحانيَة، والشيطانيَة 

 البقاع األخرى أقلَّ من ذلك ِخْصًبا.

واؼبَْرُمونِيَُّة من أشهر األدايف اغبديثة اليت ظهرت يف أمريكة، وال تزاؿ 
نُّ هبا اإليباف اؼبتني على اإلنساف، ولو كاف اؼبَْرُمونِيَّة دليبًل على القوة اليت يبَُ 

ىذا اإليباف ـبالًفا للصواب، وتُػَؤيُِّد اؼبَْرُمونِيَّة قولَنا: إف الدِّاينة رُبَرِّؾ 
َفاِت الكامنَة يف اإلنساف من غري أف رُبِْدثها، ويف ىذا ِسرُّ ما نراه من  الصِّ

 ب اليت تنتحلو.إحداث اؼبعتقد الواحد ـبتلَف النتائِج ابختبلؼ الشعو 

دل يكن غري ذي أتثري عمليٍّ يف  -مهما كاف بُْطُلو  -وذلك اؼبعتقُد 
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، واؼبَْرُمونِيَُّة من  الشعب النشيط الذي ال يرى يف اغبياة غرَي وجهها النػَّْفِعيِّ
 أسطع األدلة على ذلك.

ِة  ومؤسُس اؼبَْرُمونِيَّة متهوٌس صاحٌب لكتاب ُمَقدَّس ُمْشَبٌع من ِعدَّ
ُة أنصار، وكاد ِذكْ  َراَيٍت نصرانية، ودل يُػَعتِّم أف صار ؽبذا الدين اعبديد ِعدَّ

ىذا الدين ينهار من فَػْوره لو دل هبَِد لو زعيًما من أولئك الزعماء العظاـ 
 الذين يُػَقاسوف ابلقديس بولس فبل يُْكَتب أليِّ إيباف قباٌح بغريىم.

النشيط ىو جوزيف واسُم ذلك الِقدِّيس بولس اعبديِد الَغاِوي 
 ظبيث، ودل يَػْلَبث ىذا الرجل أف صَبََع ِعدََّة مئاٍت من األتباع.

ومن دواعي األسف أف قاؿ مذىب اؼبَْرُموِف دببدأ تعدد الزوجات 
الذي يَػُعدُّه پُيورِيَتاُف أمريكَة من الفضائح، فَُأْىرَِعت كتائُب إلابدة اػبوارج، 

يو حيث َأسَُّسوا ثبلشَبائة مزرعٍة ُكِتب فَػَنجا جوزيف ظِبيث وتبلميذه يف ُأوى
ؽبا الفبلح بسرعة، َوضَبل الپُيورِيَتاُف الِغَضاُب بعَض اعبنود على َحْرؽ تلك 
اؼبزارع، فُجرِّد أولئك اؼبؤمنوف، بذلك، من كل ما يبلكوف فهاجروا إذل 

َوا فِسيَقْت إليهم كتائب لقتلهم، فهنالك ىاجروا بقيادة نَِبيِّ  هم شواطئ إلِّينػْ
َرِة اؼباغبة»إذل الغرب فبلغوا شواطئ  بعد أف جابوا  ٗٗٛٔيف سنة « الُبَحيػْ

أكثَر من طبسمائة فرسخ، بَػَلُغوا تلك البُػْقَعَة اعبديبة الكئيبة اليت ال يدور 
 يف َخَلد َعُدوٍّ أف يطاردىم فيها.

وما كاف يَػُلوح إمكاف أيِّ استعمار ىنالك، ولكن اؼبَْرُموف تَػَغلَُّبوا، 
فضل حرارة إيباَنم، على صبيع ما كاف يظهر تَػَعذُّر اقتحاِمو من العوائق، ب
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َفَحوَّلوا يف طبسني سنة تلك البُػْقَعَة اعبديبة إذل بُقعة خصيبة َمْكُسوَّة 
ناعات، وبلغ عدد اؼبَْرُموف من  ابؼبدف واؼبباين واؼبعامل وـبتلف الصِّ

َمِديُنوف هبذه الكثرة الكثرة ما أوجب العدوؿ عن اضطهادىم، واؼبرموُف 
السريعة النتحاؽبم مبدَأ تعدد الزوجات، وغرُي قليٍل عدُد رجاؿ اؼبرموف 

 نسوةٍ  الذين يتزوج الواحُد منهم شبايَن ِنْسَوٍة أو عشرَ 
فيكوف لو شبانيَة  ٔ

َيْسُهل عليهم إعالُة  -ِلما ينالونو من الثػََّراء ِبَكدِّىم  -عشَر ولًدا، واؼبرموُف 
 .ِعَياؽِبم

ناعي، ومن  واستعداُد اؼبَْرُموِف للدعوة الدينية اَنـٍ مُبُوَّ استعدادىم الصِّ
ذلك أف َحرْبىم األخرَي الذي ىو أٌب الثنني وأربعني ولًدا ومديٌر ؼبَْصَرؼ  

روف أف  ٕٓٓٔكبري َأْرَسل  ٍر إذل أكباء العادل، وقد يستطيع ىؤالء اؼبَُبشِّ ُمَبشِّ
نهم لن يقدروا على َمْنح أتباِعها اعبُُدِد ِصَفاِت الِعْرؽ ينشروا اؼبَْرُمونِيَّة، ولك

اػبُْلقية اليت أوجبت قباَحها يف أمريكة، وفبا أراه أف َحرْب اؼبرموف يكوف على 
 شيء من الَوْىم إذا ما َطِمع يف انتحاؿ الَكْوف ؼبَْذىبو.

ظهرت  وجبانب الدِّايانت اؼبذكورة آنًفا يبكننا أف نَػُعدَّ الدِّايانت اليت
يف الشرؽ منذ قَػْرف كالَبابِيَّة والبَػَهائِيَّة يف فارس، وعن الَبابِيَّة َتَكلَّْمت يف  

 كتاب سابق بسبب ما أدت إليو من الشَُّهداء.

                                                 
ضل أف أكوف إنين أف»سأؿ مسيو ىوره امرأة مرمونية عن رأيها يف مبدأ تعدد الزوجات، فأجابتو بقوؽبا:  ٔ

، َث أضافت إذل ذلك قوؽبا: «الزوجة العاشرة لرجل عاؿ على أف أكوف الزوجة الوحيدة لرجل متوسط اغباؿ
 إف نسوة ذوي الزوجات الكثريات أسعد حااًل من األخرايت.
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وأما البَػَهائِيَّة فتنتحل َوْضَع الدِّاينة العامة من غري أف تَػْهِدؼ إذل إلغاء 
 فًة غبقيقة واحدة.الدِّايانت األخرى عادًَّة إايىا تفاسرَي ـبتل

تُػبَػنيِّ البَػَهائِيَّة من ِخبلؿ ـبتلف العقائد »قاؿ أحد أتباع البَػَهائِيَّة: 
والرموز كيف أف األدايف نتيجٌة جملهوِد ـبتلِف األمم يف سبيل حلِّ مسألة 
اجملهوؿ العظيمة وأف مؤسسيها ُرُسٌل إللو واحد، فيُػبَػلِّغوف الناَس تعليًما 

 «ضيات الزمن فقط.واحًدا مبلئًما ؼبقت

وتَِنمُّ تلك اؼببادئ على شيء من التعقل فبل يُْكَتب ؽبا كبرُي قباٍح 
على ما أرى، فاألمُم ال تَػْعُبد سوى آؽبة شخصية على الدواـ، وأما اآلؽبة 
غري الشخصية فهي ؾُبَرََّداٌت من قبيل الطبيعة عند العادل واعبماِؿ عند 

، فهذه األمور اؼبُتَػَفنِّن والعلِة األوذل عند  الفيلسوؼ والعدِؿ عند السياسيِّ
 ال تُػْعَبد وإف كاف ُيْسَتْشَهد هبا ورُبْرَتـ.

ويبكن أف تُػَعدَّ َأْخِيَلة االتصاليني والروحانيني من اؼبعتقدات اعبديدة 
 مع بُػْعدىا من الدِّايانت اؼبذكورة آنًفا، وعدـِ وجوِد قرابة بينهما.

مناجاَة أرواح اؼبَْوَتى وأرواِح العادَل اآلخر،  والروحانيُة، إذ كانت غايُتها
وذلك بواسطة اؼبوائد الدَّوَّارَة والُوسطاء، يَػَتأَلَّف منها َضْرٌب من العبادة 

 ذاِت ِعدَّة اؼببليني من األتباع يف الزمن اغباضر.

وجبانب الروحانية نذكر صبيع اؼبعتقدات اليت ىي من نوعها كالسحر 
َهَمٌة مذبذبة إذل الغاية، وليس من  إخل،… واالتَِّصالية  فهذه اؼبعتقداُت ُمبػْ

اآلراء »اؼبفيد أف ُأَكرِّر ىنا نتائَج البحث اليت َخصَّْصتها ؽبا يف كتايب 
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، وكبن إذا ما تكلمنا عنها اآلف فِلنُػْثِبت عدـ فَػَناء النفسية «واؼبعتقدات
 الدينية.

ت الروحانية على درجة َويَُدؿُّ إيباف كثري من أفاضل العلماء ابؼبعتقدا
تَػَعذُّر االستغناء عن الدين وعلى ارتضاء فطاحل العلماء ابلرباىني الضعيفة 

 حينما يَْدُخل ىؤالء دائرَة اؼبعتقد.

ِّ انشكِم راُد انغُبعُخ انًؼزمذاُد( ٥)  انذَُ

كاألبطاؿ واؼبذاىب   -تَػَناُوؿ النفسية الدينية ؼبختلف اؼبوضوعات 
َيغ  مَُّن اعتقاد األلوىية حبكم الضرورة، فمن اؼبمكن أف ال يَػَتضَ  -والصِّ

الدينية مع ذلك، وما كانت  يكوف اؼبرء زِْنِديًقا وأف َيَظلَّ ُمْشبَػًعا من الروح
األحزاب السياسية والثػَّْورَات لتَػُفوز ابلرباىني العقلية، بل ابؼبشاعر ذات 

على ذلك، وعلى إثبات الطبيعة الدينية، وتُػَعدُّ الثورة الفرنسية أسَطع مثاٍؿ 
 ذلك َوقَػْفُت كتايب السابق.

الَعَدِميِّني  وذبَُِد روسيَة حافلًة ابؼبذاىب اليت ال يَػْعُبد أتباُعها آؽبًة كمذىب
 إيباَنم. مثبًل، وذبَِد أولئك األتباَع مستعدين للموت يف سبيل انتصار

منذ ويبكن ازباذ االشرتاكية مثااًل لَدْعم دعواان تلك، فمما ذكرتو 
أف االشرتاكية دين يف دور التكوين « روح االشرتاكية»زمن طويل يف كتايب 

االشرتاكية، كبعض قريٌب من النصرانية يف أوائلها، ومن اؼبؤسف أف تكوف 
 ُموَلك. اؼبعتقدات، ُشْؤًما على األمم اليت تنتحلها كعبادة
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ٍٍ إلبيخ يذبوالُد( ٦)  ٍّ دَ  ػهً

عبهود اليت بُِذَلت إلقامة دين على الِعْلم، َحِبَطت يف كلِّ زمن صبيع ا
واغبقُّ أف تلك اعبهوَد اندرٌة، وال ذبَِد مذىًبا يستوقف النظر غرَي مذىب 
أوُغوْست ُكوْنت، فهذا اؼبذىب، الذي يُػْنَسى اآلف، قد اقتصر، ابغبقيقة، 
على تغيري أظباء العقائد الكاثوليكية، وما قاؿ بو من الثالوث اعبديد )أي 

َشرِيَّة اليت ىي الكائُن األعظم، واألرُض اليت ىي الَوَثُن األعظم، والفضاُء البَ 
، كما  الذي ىو الَوَسُط األعظم( َوَجب أف يقـو مقاـ الثالوث النصرايّنِ
وجب أف وبَِلَّ إكلريوٌس جديٌد ُمَؤلف من العلماء ؿبلَّ اإلكلريوس القدمي، 

أبًدا، مع ما نراه من اكتساب الِعْلم ومن احملتمل أالَّ ُتَكرَّر ذبرِبٌة كهذه 
 شكبًل دينيِّا يف بعض النفوس.

َحقِّا إف من الَوْىم أف يُػْفتَػَرض قياـ اغبقائق العلمية، ذاِت اؼبصدر 
ـَ اؼببادئ البلىوتية واػبُُلقية  العقليِّ الذي يستلـز بقاَءىا غرَي شخصية، مقا

، واليت ىي   الدواـ. شخصية علىاؼببلئمة ؼبزاجنا الديينِّ والعاطفيِّ

ذىاب  وتُػَعاِرض تلك األسباُب العميقة استناَد الدين إذل الِعلم، ويدؿُّ كلُّ 
فالدِّاينة العلمية أمٌر  إذل استناد اإليباف إذل الِعلم على جهل اتّـٍ عبهاز اؼبعتقد،

 مستحيل كاألخبلؽ العلمية، والِعلم والدين أمراف ال هبتمعاف.
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 انفصم األول

 تعسيف األخَلق

 وانفضيهح وانسذيهح
ُّ
 وانشس

ُ
س
ْ
ي
َ
 اخل

 انذبضش انىلذ فٍ انشُُّكىن يٍ األخالق دىل َذوس يب( ١)

سَيِجُد فبلسفة اؼبستقبل، حينما يكتبوف اترىبًا عن أضاليل الروح البشرية، 
رسائل علم البلىوت والسحر واألخبلؽ، وعلى ما تُورِثو واثئَق شبينًة يف 

قراءة ىذه الرسائل من كبرِي َمبَلٍؿ نرى أنو ال بدَّ منها إلثبات ما يَػْنُجم عن 
أبسط األمور من تفسريات ـُبْتَػلَّة وإلثبات درجة الصعوبة يف اعبََدؿ برباىنَي 

ة والعاطفية واعبَْمِعيَّة عقليٍة حوؿ اغبوادث اليت ىي وليدة اؼبَُؤثَِّرات الديني
 اؼبستقلِة عن العقل.

ىوت وعلماء األخبلؽ على ِغَرار أرسطو وأفبلطوف  وسار علماء البلَّ
يف ِدراسة األخبلؽ من غري أف يَػْقِدروا أف يقيموا ما ىو اثبٌت منها، والدليل 
على ذلك ما تُػْبِصره من الفوضى العميقة اليت ال تزاؿ ابديًة يف الوقت 

 َحْوَؿ ىذا اؼبوضوع القدمي.اغباضر 

وتَػَتَجلَّى ُشُكوُؾ الساعة الراىنة يف تضاعيف طائفة من اؼبؤلفات، وال 
سيما يف اػبَُطب اليت تُػْلَقى يف عظيم مؤسبرات الفلسفة واألخبلؽ، وال 
شيء أدعى للُحْزف، مثبًل، من مطالعة اؼبَْحَضر اؼبشتمل على اػبَُطب اليت 



 016 

بية اػبُُلِقيَّة الدَّْورلِّ الذي ُعِقد يف الىاي سنة نُِطَق هبا يف مؤسبر الرت 
ويف ذلك اؼبؤسبر اشرتؾ جهابذة كمسيو بُوتْػُرو وبِويُسوف، فما   ٔ ،ٕٜٔٔ

كاف من تناقضهم يف معظم اؼبسائل األساسية وارتباِكهم َحْوؽَبا يُػْثِبت مقدار 
.  الفوضى اليت تُػَفرِّؽ بني النفوس يف الزمن اغبارلِّ

لى عنو ذلك اؼبؤسبر، على اػبصوص، ىو تَػَبدُّد األمل يف أف وفبا اقبَْ 
ففي األمة يبدو ما ىو غريٌب من »الِعلم يبكنو أف يُِنري تلك اؼبسائل، 

شعور اعبَزَع واؽبََلع، وىذا الشعور ُيِصيب حَّت اؼبؤمنني، حَّت األصفياء، 
َثيِن ووبَِلُّ الشكُّ والرتدد ؿبلَّ الثق وَيَْدَل …« ة واغبماسة واإليباُف العقليُّ يَػنػْ

 مسيو بُوتْػُرو، مثَلنا، من الفوضى اػبُلقية العتيدة، ولكنو ال يَػْقَنُط أبًدا.

ووبَِقُّ ؼبسيو بُوتْػُرو، ال ريب، َأالَّ يَػْيَأس وأف ُيِصرَّ على َمْيلو إذل 
التوفيق، ومن اؼبؤسف أف َيَِت مسيو بُوتْػُرو، يف سبيل ىذا التوفيق، دببادئ 

إف األخبلؽ »الغاية مقتبسٍة من علم الىوٍت َىرِـ، فقد قاؿ:  مبهمٍة إذل
 «تنشأ عن الدين؛ وذلك ألف هللا ىو اػبرُي بَعْيِنو وىو الكماُؿ بعينو.

اَلَحَظ مسيو بُوتْػُرو »وقاؿ ُمَدوِّف ؿباضر ذلك اؼبؤسبر مستنتًجا: 
ن التوفيق، درجَة البَػْلَبلة اليت ساورت مؤسبَر الىاي مع ما كاف َيْسَعى إليو م

ودل يُػْرِض ىذا اؼبؤسبُر أحًدا من الذين اشرتكوا فيو َطَمًعا يف إعادة التوازف إذل 
 «النفوس اليت آؼبتها الفوضى اػبُلقية يف اغبياة اغبديثة.

ودل تَػْلَبث تلك اؼبناقشات الدَِّعيَّة أف جاوزت سياج الربؼباف، ففي 

                                                 
 .ٖٜٔٔنشر ذلك احملضر يف عدد اجمللة الفلسفية الصادر يف شهر يناير سنة  ٔ
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ف ُأُسَس األخبلؽ فَوَجدوا َشَرح خطباُء يف الربؼبا ٜٓٔٔمن يناير سنة  ٕٔ
 أفاضل الفبلسفة دل يكتشفوا أيَّ واحد منها.

وفبا أثبتوه، بِنُػَبٍذ اقتطفوىا من أساتذٍة يف اعبامعة ال ِخبَلَؼ فيهم، أف 
أساتذتنا يف الفلسفة اجتمعوا برائسة عميد كلية اآلداب مسيو ِكْرَوازِه 

 ى ؽبا.لتعيني ُأُسس األخبلؽ فانتهْوا إذل نتائَج يُػْرثَ 

أتى كلُّ واحد دبا عنده من أنوار، وأولئك أانٌس »قاؿ مسيو ج. پُِيو: 
ذوو ثَقافة عقلية عالية وذوو استقامة ساِمَية، فهم بعد أف َجدُّوا كثريًا فلم 
هبَِدوا شيًئا َشَعروا ابػبيبة فخرجت من أفواىهم الكلمُة الواحدة: 

 «مستحيل!

 اؼبرتبة دوف أولئك، وىو وقاؿ أحُد أولئك، وىو ليس فبن هبيء يف
وما الفائدة، وما العلة يف إطبلع اعبمهور على اختبلؼ »مسيو بُوتْػُرو: 

وما انفكَّ االعرتاؼ ابلعجز تَػْلِفظو « العلماء يف مبادئ السلوؾ يف اغبياة؟
انصرَؼ َمْن كاف هبب عليهم أف يُِنريوا »األفواه، حَّت إف مسيو اَپيو قاؿ: 

ة، ولكنهم دل يَػْلَبثوا ساعًة من َنار حَّت أدركوا أَنم السبيل، فرتكوا الكثلك
دل يُقيموا شيًئا آخر بداًل منها، وأَنم دل َيِسريوا يف حياهتم إذل أبعِد ما تَػْهدي 
إليو عادات اإلحساس والتفكري القديبة، وىكذا ُعْدَت تَػَرى خيبًل تسوؽ 

ستنبطها اؼبذىب العربَة ببل سائق، واذُْكْر، إَذف، مناىَج األخبلؽ اليت ا
العقليُّ من األخبلؽ الرابنية فَػرََكَمها، فقد ابتدع مسيو بورجوا آداَب 
، َث َأْعَرض عنها، بعد أف أعلن مسيو  التضامن فنالت اغبُْظَوة ذات يـو

أَنا فبا ال ُيَسلَّم بو، وقيل  -وقد رُِئَي أنو من أورل العبقرية  -جاكوب 
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ـَ وجود ابألخبلؽ الِعلمية، َث أعلن مسيو ى نري پوانكاره، مع األسف، عد
 أخبلؽ علمية.

وإليَك، أيًضا، األخبلَؽ التِّْلَذاِذيَّة، واألخبلَؽ النفعية، وأخبلَؽ مسيو  
كما قاؿ « ضوضاُء أدمغةٍ »كوْنب اؼباسونية، وإليك وإليك، فاألمُر ىو 

 «ُمونِْتني.

سة، ويكتنف تعليُم األخبلؽ أفضَل األساتذة اكتناَفو ؿبرتيف السيا
وذبَُِد دليبًل جديًدا على ذلك يف ُمذَكَِّرٍة حديثة نشرىا عميد كلية اآلداب 

مة مسيو َأْلِفريد ِكْرَوازِه َحْوَؿ   ، قاؿ مسيو ِكْرَوازِه: «االرتباؾ اػبُلقي»الَعبلَّ

ترى علم األخبلؽ يف صبيع الربامج، فهو يَُدرَّس يف صبيع صفوؼ 
انوية كشيٍء منفصل عن الدين، وماذا اؼبدرسة االبتدائية، واؼبدرسِة الث

؟  َيْصَنع اؼبعلم ذِبَاه ىذا العمل اعبديد؟ وماذا يكوف تفكريه يف أمره اػباصِّ
، فباسم أيِّ مبدأ غري ديينٍّ  وماذا يقوؿ لتبلميذه؟ ىو ُمْلَزـٌ ابغبياد الديينِّ

تهادمة، يُػَعلِّم الواجب والَفْرَض اػبُلقي؟ ىو يسأؿ الفبلسفة فَيْظَفر أبجوبة م
َيْظَفر ابلروحية االنتخابية وابلَكْنِتيَّة ودبذَىيْب ُغويُو ونِيْتِشو اغبديثنْي 

إخل، فهنالك يَػْعرَتِيو االرتباؾ … وابألخبلؽ العلمية وبنظرية علم الطبائع 
، ويقـو بعض تلك اؼبذاىب على مبادئ ما بعد الطبيعة اليت تَػُلوح  والشكُّ

اؼبذاىب بعيًدا من مبادئ األخبلؽ اليت تُػَعدُّ لو ابطلًة، وَيْظَهر بعض تلك 
جوىرية، فماذا يصنع؟ وباوؿ أف يُػَفكِّر بنفسو فَيْشُعر بُعْسِر شأنو فُيْخدَع 

 يف بعض األحياف.
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وكبن، حني نَْدُرس ُأُسَس األخبلؽ اػبياليَة وُأُسَسها اغبقيقية، نَػْبَحث 
ْىم الشائع اليـو والقائِم يف صدور رَِيِب األساتذة واؼبشرتعني الراىنة عن الوَ 

على االعتقاد القائل بقياـ األخبلؽ على العقل مع أَنا ُتْشَتقُّ من عناصَر 
 مستقلٍة عن العقل.

واؼبناىُج اغباضرة لدراسة األخبلؽ إذ دل تُؤدِّ إذل غري تلك الشُُّكوؾ 
 فإننا كباوؿ االنتفاع بغريىا.

 وانشش انخُش األخالق، رؼشَُف( ٢)

ِصر عناصَر األخبلؽ قبل أف َنْدُرس ُأُسَسها، فنسأؿ عن نرى أف نُػبْ 
.  معًن كلمات اػبري والشرِّ والفضيلة والرذيلة اؼبستعملة يف كلِّ يـو

إذا ما نظرَت إذل اؼبعاجم وجدهَتا تُػَعرِّؼ علم األخبلؽ بعلم قواعد 
السلوؾ اليت هبب اتباعها لعمل اػبري واجتناب الشرِّ، وتُػَعرِّؼ الفضيلَة 

الستعداد النفسي الذي وَبِْفز النفس إذل عمل اػبري واجتناب الشرِّ، أي اب
 مراعاِة قواعد األخبلؽ، وتُػَعرِّؼ الرذيلَة دبا ىو عكس ذلك.

؟ كاف يلوح تعريُفهما، اؼبزعُج  ولكن على أيِّ شيء يقـو اػبري والشرُّ
، حَّت ألورل األبصار، أمًرا بسيطًا إذل الغاية لعلماء القرف السابق،  اليـو

وإليَك، مثبًل، كيف َأْوضح أحُد مشاىري ىؤالء، بْرتُِلو، مسألَة األخبلؽ يف 
إف شعور اػبري والشرِّ من مقومات الطبيعة »بضعة أسطر، قاؿ بْرتُِلو: 

البشرية، فيستحوذ علينا ىذا الشعوُر مستقبلِّ عن كلِّ عقل واعتقاد وعن  
ذلك اْعرُتِؼ دببدأ الواجب، أي كلِّ فكر يف الثواب أو العقاب، ومن َأْجل 
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 «بقاعدة اغبياة العملية، كأمر أصليٍّ خارج عن اعبََدؿ وفْوَؽ اعبََدؿ.

وال شيَء أبسُط من ذلك كما ترى، وال تُػْبِصر فيلسوًفا عصرايِّ ال 
هبَِد اؼبزاعَم السابقة عاريًة من الدليل ـبالفًة حَّت للمعارؼ القائمة على 

 الرتصد واؼبشاىدة.

ؼبُْمِتع، كما يلوح، أف يُػَقاَبل بني التعريف الذي أتى بو ِبْرتُِلو ومن ا
للخري والشرِّ منذ طبسني سنة والتعريِف الذي جاد بو حديثًا عادلٌ آخُر، أي 

 مديُر ُمْتَحف التاريخ الطبيعي مسيو ِپرييو.

قاؿ ِپرييو: إف مبدأ اػبري والشرِّ ىو مبدأ تصورانه لتسهيل ِصبلتنا 
ة، فنحن ندعو ابػبري ما ىو انفع للمجتمع، وندعو ابلشرِّ كلَّ االجتماعي

 عمل يُوِجب تضحيَة اؼبصلحة االجتماعية يف سبيل اؼبصلحة الفردية.

ف، إَذْف، على األعماؿ النافعة للمجتمع أو  فالفضيلُة والرذيلة َتُدالَّ
ضرورية الضَّارَّة بو، واإلخبلُص ؼبصلحة اجملموع والوطنيُة واألمانة إذ إَنا 

للمجتمع ُعدَّْت من الفضائل، واألَثَػَرُة والُعْنف والسَّرِقة إذ إَنا ُشْؤـ عليو 
 ُعدَّت من الرَّذائل.

بَػْيد أف ىذه النظرية ال ُتطَبَّق على غري األخبلؽ اعبَْمِعيَّة، وىي ال 
ا تُِنري تكوين األخبلؽ الفردية أبًدا، واألخبلُؽ الفردية واألخبلُؽ اعبَْمِعيَّة نب

 ما هبَِب أف يفرؽ بينهما بوضوح كما سنرى ذلك.
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َّخ واألخالق انفشدَخ األخالُق( ٣) ًِْؼ  انَج

اْعَلْم أف األخبلؽ االجتماعية اليت َأقَػرَّهتا القوانني ال تَػْنظُر إالَّ إذل 
اؼبصلحة العامة، أي إذل القواعد الضرورية لبقاء اجملتمع، فُتَحّرِـ السَّرِقة 

التجاريَّ، وتطالب الفرد الذي تُِعيُنو ابلدفاع عن اجملتمع،  والقتل والِغشَّ 
ي بو يف ميادين القتاؿ عند الضرورة، وال َتْذَىب تلك األخبلؽ إذل  وُتَضحِّ
ما ىو أبعد من ذلك، فبل تبارل ابؼبصاحل الفردية إال إذا تصادمت ىي 

 واؼبصلحة العامة.

ِدث ِخبَلاًل كالنَّْصِح وليس من شأف قوانني األخبلؽ االجتماعية أف ربُْ 
إخل، وفضائُل كهذه ذاُت تكويٍن … والصَّبلح واإلنصاؼ وؿَبَبَّة اآلخرين 

 ىبتلف، أيًضا، عن الفضائل اعبَْمِعيَّة كما نُػبَػنيِّ ذلك عما قليل.

إَذْف، هبب أف يُػَفرَّؽ بوضوح بني األخبلؽ الفردية واألخبلؽ اعبَْمِعيَّة كما 
. قلُت ذلك غرَي مرة، وعلى  ما ؽبذا التفريق من أنبية ذبَِده ُمْهَمبًل على العمـو

وليس التفريق بني األخبلقني أمًرا ابرزًا يف ميداف العمل على الدواـ؛ 
وذلك ألف أكثر األخبلؽ فرديًة َيَظلُّ ُمْشبَػًعا من اؼبَُؤثَِّرات اعبَْمِعيَّة اليت ال 

ات أكثَر األفراد َأثَػَرًة يستطيع أحد أف يتخلص منها، ورَبِْمل ىذه اؼبَؤثِّرَ 
 على شيء من التضحية يف سبيل اؼبصاحل العامة.

وللفرد أف يناقش يف أخبلقو الشخصية ما كاف لو أف ىبتار، أو يعتقد 
أنو ىبتار، قواعَد سلوكو، وأما األخبلؽ اعبَْمِعيَّة فهو ُمْكَرٌه على اػبضوع ؽبا 

 ْفِرضها عليو.ما كاف اجملتمع، الذي ىو سبب حياتو، ىو الذي يػَ 
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واألخبلُؽ اعبَْمِعية، وىي مستقلة عن إرادتنا االجتماعية، ىي وليدة 
ـبتلف الضرورات اؼبَُقدَّرة، واجملتمع، ألنو يَػَودُّ البقاء، ُمْضَطرّّ إذل ازباذ 
َر يف أف تكوف ىذه القواعد  بعض القواعد الثابتة واحملافظة عليها، وال َضيػْ

 أو غرَي ُمِضرَّة هبا ما دامت ضرورية لبقاء اجملتمع.ُمِضرًَّة ابؼبصلحة الفردية 

وكثرٌي من اؼببادئ اعبَْمِعيَِّة إذ يتضمن ِضيًقا للغرائز الطبيعية وقسًرا ؽبا 
وزجًرا ؽبا فإف اجملتمع وحَده ىو القادر على فَػْرضها يف سبيل اؼبصلحة 

العقوابت، واجملتمُع  العامة دبا َيُسنُّو من القوانني وما تنصُّ عليو ىذه القوانني من
 ذلك. يُػَقيِّد سلطانو يف سبيل مصاحل اجملموع حبكم الطبيعة كما ذكرتُ 

وقواعُد األخبلؽ اعبَْمِعيَّة إذ كانت يف منًجى من اعبََدؿ فإف من 
الَعَبث أف يُػْبَحث يف مطابقتها للعقل والعدؿ، فيكفي أف يُػْعَلم أمُر 

والفتوح تقريًبا كقدماء الروماف ضرورهتا، واألمم إذ كانت تعيش من السلب 
َعدَّْت ما تقرتفو من سفك الدماء والسَّرِقة مبلئًما لؤلخبلؽ مبلءمًة اتمة، 

 القتضاء اؼبصلحة العامة ذلك.

وتتبُع األخبلُؽ االجتماعية الطبائَع حبكم الطبيعة، حَّت إَنا ليست 
َواف ؽبا، وقد وَبُْدث أف تظلَّ ابقيًة بعد تَػَغريُّ  الطبائع، ودل تُػَعتِّم غرَي ُعنػْ

الواجباُت اػبلقية القديبة أف تُػَعدَّ من األوىاـ إذ ذاؾ فبل تبقى ؿبرتمًة على 
الرغم من القوانني اليت رباوؿ أف سبُِْسكها، ومن العبث أف تَػْهِدؼ القوانني، 
اليت أتِت بعد الطبائع على الدواـ، إذل مكافحة تَػَغريُّ الرأي العاـ ألَنا دونو 

 ذبَِد ُقَضاًة وبكموف هبا فتغدو غرَي ُمَؤثَِّرة، ومن ىذا القبيل، مثبًل، قوًة فبل
أف ىنالك أعمااًل، كاؼببارزة وِزََن األزواج على اػبصوص، ُعدَّت من اعبناايت 
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اليت يعاَقب مقرتفوىا بعقوابت شديدة، فصارت من اعبَُنح التافهة اليت تَػْعِدؿ 
  ال تَػْفِرض عليهم غرَي غرامة طفيفة.احملاكم عن تَػَعقُّب ؾبرتحيها أو اليت

ومنذ زمٍن طويل ُعدَّت الضروراُت االجتماعية سبَب األخبلؽ 
اغبقيقيَّ، فقد َجعل أفبلطوُف پروتوغوراَس يقوؿ: إف العدؿ دل وَبُْدث أوَؿ 
َوْىَلٍة قطُّ، بل ىو وليد االحتياجات االجتماعية، وفبا حقَّقو ذلك 

 وبوزوف من األخبلؽ سوى الذي َأقَػرَّتو الفيلسوؼ أف ُمْعظم الناس ال
ُـّ والقانوف.  العادة والرأُي العا

وعلى ما تراه من َعْجز القوانني عن تغيري الطبائع، وعلى ما َتْصَنعو 
القوانني من أتييد العادات فقط دوف أف رُبِْدثَها يبكنها أف تتدخل تدخبًل 

وف عامِّا، أي قبل أف انفًعا، مع ذلك، عندما يبيل بعض اآلراء إذل أف يك
يصبح عامِّا، ومن ذلك أف قوانني ُسنَّْت يف بعض دوؿ أمريكة وببلد 
اسكندينافية لتقييد بيع اؼبسكرات، ومن َثَّ تنقيص اإلدماف الذي ىو أصُل  
كثري من اعبرائم فغدا بَِليًَّة قومية، ولكن تدابرَي رادعًة كهذه دل سبُِْكن إال 

ذُبِْمع  ي العاـ، وىي ال رُبَقَّق يف بلد كفرنسة حيث دلدبؤازرة قسم كبري من الرأ
ُمَقطِّري الَكْرـ  األفكار عليها، وىذا ما رُِئي حينما وافق الربؼباف على إلغاء امتياز

  فَػْوره. الذي ىو من أسباب اإلدماف فاْضطرَّ إذل إلغاء ما قَػرَّره من
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 انفصم انثاوي

 انثشسيحأخَلق اجملتمعاخ احليىاويح واجملتمعاخ 

 انذُىاَُخ انًجزًؼبد أخالُق( ١)

تُِنريان مناقشات ما بعد الطبيعة قليبًل َحْوَؿ طبيعة األخبلؽ، وذلك 
، وال بدَّ من ِدراسة  لِدراسة األخبلؽ خارَج ِمْنَطقة اغبقائق على العمـو
األخبلؽ يف اجملتمعات البشرية، ويف اجملتمعات اغبيوانية أيًضا، لَفْهم 

 تكوينها.

ل إذل علماء البلىوت والفبلسفة، وال يزاؿ ىُبَيَّل إذل الكثريين وُخيِّ 
منهم، أف اإلنساف نسيُج وحده يف اػبِلقة، فهو ذو َمَلكات ال ِصَلة بينها 
وبني َمَلكات اؼبوجودات األخرى، واليـو َأثْػَبت الِعلم، دبا فيو الكفاية، أف 

و ال ىبتلف عن اإلنساف ذو مشاعَر قريبٍة من مشاعر اغبيواانت، وأن
 اغبيواانت إالَّ بُسُموِّ عقلو.

ولو ُدِرس ِعلم النفس اغبيواينُّ قبل زمن، وىو الذي دل َتَكْد تُػْرَسم 
خطوط البحث فيو، الْجُتِنَب كثري من األغاليط، فما ُكْنَت تَػَرى علماَء،  
ْرَفة، وال مفكرين، كَكْنتَ  ، كِديكارَت، يَػُعدُّوف اغبيواانِت من اآلالت الصِّ

 يَػْعُزوف األخبلؽ إذل إلٍو منتقم.

وَلُسْرعاف ما أدى البحث الدقيق يف اجملتمعات اغبيوانية إذل إثباتو أف 
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أخبلؽ ىذه اجملتمعات ىي، كأخبلؽ اإلنساف، ُمْشتَػقٌَّة، حبكم الضرورة، من 
 ِطراز حياهتا، ومن الِبيئة اليت تتطور فيها.

ومعرفُة أوجو األخبلؽ يف وِدراسُة األخبلؽ يف اجملتمعات اغبيوانية 
ـبتلف الزَُّمر البشرية تُػَزوِّداننا جبميع العناصر النافعة لَفْهم تكوين مبدأ 

 اػبري والشرِّ تكويًنا حقيقيِّا غرَي مكرتثني ؼبَُجرَّدات ما بعد الطبيعة.

ؾبموعًة من القواعد  -كما ُيْصنع على العمـو   -وابألخبلؽ نَػْقِصد 
 دليبًل لسلوؾ اؼبوجودات اليت َيُضمُّها ؾبتمع.اليت َتْصُلح أف تكوف 

وذلك التعريُف يُطَبَّق على اجملتمعات اغبيوانية كما يُطَبَّق على 
اجملتمعات البشرية، واؼبُشاهَباُت بينهما كبريٌة، فقد أصاب مسيو فَاِغو يف 
 قولو إنك ذبَِد لدى اغبيواانت فضائَل َفْضبًل عن الغرائز، فاغبيواانُت تَػْعِرؼ
 أف َتْضُبط اندفاعاهِتا، وىي ذاُت صفاٍت فردية واجتماعية اثبتة إذل الغاية.

وؿَبَبَُّة الَغرْي يف اغبيواانت انميٌة جًدا، وإذا ما ِسْران مع بعض اؼبؤلفني 
فَػَعَدْدان ىذه الصفة من أعظم اػبصائل اػبُلقية َوَجْدانىا متقدمًة يف 

صباعاٍت غبماية نفسها ولتعاوَنا، وىي  اغبيواانت كثريًا، واغبيواانُت تُػَؤلِّف
َتَضع أرصاًدا ال ترتدَّد يف َعْرض نفسها للخطر، وفبا ذكره َداْرِويُن أمر 
ِغْراَبٍف َغَدْت من الُعْمِي فتموُت جوًعا لو دل َيَِْت رفقاُؤىا ؽبا ابلِغَذاء، وفبا 

ِلما كاف من َىْدمو،  رآه اَلَماْرُؾ وجوُد ِصيَقاٍف تُِعيد بناَء وُْكِن أفراٍخ ؾباورة
 فأعماٌؿ مثُل ىذه فبا ال وُبِْصيها َعدّّ.

وللحيواانت َجنَّاهُتا وأبطاؽبا، وقلما أتِت اغبيواانُت أفعااًل معدودًة غرَي 
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ُخُلِقيَّة لدينا، ويُْذَكر من اغبيواانت، مع ذلك، طائفٌة، كالقوِؽ، َتَضع بَػْيَضها 
ا ولرتبية ِصغارىا، ومن عادات بعض يف أوكار غريبة اجتنااًب لصنع وَْكٍر ؽب

النمل استعباُد َحَشَراٍت أخرى، وليس صبيع ىذه اؼبوجودات الصغرية أقلَّ 
َقْسَوًة منا يف حروهبا وال أقلَّ مهارًة منا يف تبديل ِخَطِطها يف القتاؿ حبسب 

 األحواؿ.

وأخبلُؽ اجملتمعات اغبيوانية شديدٌة جدِّا، فالفرُد الذي ال يراعي 
ني اجملتمع يُػْقَتل أو يُْطَرد من فَػْورِه، وال مبالغَة يف القوؿ إف أخبلؽ قوان

اغبيواانت، كما يلوح، أرفُع من أخبلؽ اإلنساف يف كثري من األحواؿ، 
وألخبلِؽ اغبيواِف، على كلِّ حاؿ، َمزِيَُّة الَعَطل من الغرض، مع أف األخبلؽ 

يست كذلك الستنادىا إذل عند علماء البلىوت والفبلسفة، كَكْنَت مثبًل، ل
 إلٍو يكافئ وهبازي.

واألخبلُؽ عند اغبيواانت، كما ىي عند اإلنساف، تتطور َوْفَق 
مقتضيات الِبيَئة واألحواؿ، فلم َيِصْل صبيُع أنواع النَّْحل إذل درجة واحدة 
من األخبلؽ، والباحُث إذا ما أنعم النظر فيها أبصر مرحلة االنتقاؿ 

 األَثَػَرة إذل التضامن االجتماعي. التدرهبيِّ من حياة

وتلك األنواع، عندما أتخذ يف التضامن، تظلُّ مبادئها اػبُلقية على 
شيء من التذبذب، وىي ال َتِصُل إذل مرحلة الثبات إال حني تكوف ابلغًة 
درجًة رفيعة من التطور، فالزَّاَنِبرُي اليت كانت رَبَْيا، يف األصل، حياَة انفراد، 

َتوِ   إذل أحواؽبا اؼبَُعقََّدة إال ببطء. دل تَػنػْ
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ويف النحل اليت تقدمت يف تطورىا كثريًا تُػْبِصر الشعوَر ابلواجب انمًيا 
جدِّا، فهي شديدة االحرتاـ ؼبَِلكتها فتطيعها إبخبلٍص وتطيعها ـبتارًة إذل 
ـُ من إساءة  درجة اؽببلؾ يف سبيل الدفاع عنها، وال يبنعها ىذا االحرتا

ر يف القياـ بواجباهتا، حَّت إَنا ترضى بقتلها، والقتُل معاملتها عن دما تُػَقصِّ
.  إذ يُػَعدُّ أمًرا خطريًا فإنو ال يُػنَػفَّذ إالَّ على وجو صَبِْعيٍّ

ي بنفسو ببل  والواجُب ىو آيُة اغبياة لدى النحل، فالفرُد ُيَضحِّ
ع انقطاع يف سبيل مصاحل اجملتمع، وشعوٌر ابلتضامن مثُل ىذا مقصوٌر، م

ذلك، على كلِّ َخِليَّة، فبل يرتدد كبُل اػبَِليَّة يف اؽبجـو على اػَببَلاي األخرى 
لزايدة ِمريهتا، ودل يكن غرَي ىذا ما كاف يقع عند أمم القروف القديبة، وال 
سيما اإلغريق، وذلك حني كاف التضامن لديها ال يَػُعمُّ أبناَء اؼبدف األخرى، 

 الستيبلء على أمواؽبا.وحني كاف ال يُػتَػَورَّع من ا

ويف ؾبتمعات النَّْحل، حيث يكوف التضامن كثريًا كما رأيَت، ال 
مكاف للُكَساذَل، فلذلك ترى ؾبلس اػبَِليَّة يُػَقرِّر، يف اغبني بعد اغبني، قتَل 

 ذكوِر النحل عندما تصبح غرَي انفعٍة فتطلب العيَش ببل عمل.

يف بناء مساكنها ويف صَبْع  وصبيُع تلك األعماؿ وما ماثلها، كالتغيري
َأقْػَواهِتا تَػبَػًعا لؤلحواؿ، أي القدرُة على تبديل السلوؾ بتبدؿ اؽبََدؼ، أي ما 
يدؿُّ على قوة اإلدراؾ، فبا َحَفز كثريًا من اؼبؤلفني، وال سيما األستاَذ 
مة مسيو َغاْسُتوف بُونِْيو، إذل القوؿ بوجود إدراؾ لدى اغبشرات، وإف   الَعبلَّ

ال أعتقد إمكاَف قياس ىذا اإلدراؾ إبدراكنا، ويف غري كتاٍب بَػيػَّْنُت كنُت 
 ، األمور اليت ىبتلف هبا اؼبنطق العقليُّ عن منطق اغبياة واؼبنطق العاطفيِّ
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 فبهذين اؼبنطقني األخريْين َيِسرُي تطور اؼبوجودات الدنيا.

يف  وإذا كانت أخبلؽ اغبيواانت تشابو أخبلَؽ اإلنساف مشاهبًة وثيقة
بعض األحياف مع اختبلؼ قابلياهتما العقلية كثريًا فِلِقياـ األخبلقنْي على 
منطقنْي ال عقليػَّنْي مشرتكنْي بني صبيع اؼبخلوقات الُعْلوية والسُّْفلية، 

وإف كاف ىبتلف عن اغبيواانت اختبلفًا عظيًما يف ميداف العقل  -فاإلنساف 
 .يَػْقُرب منها يف ميداف العاطفة واغبياة -

ويساعد جهاز اغبياة اعبَْمِعيَّة يف اغبيواانت على إثباتنا أف الضروراِت 
االجتماعيَة ىي اؼبصدر اغبقيقيُّ لؤلخبلؽ، وأَنا ال ؿبَِيَص عنها يف احملافظة 

 على ىذه األخبلؽ.

ومن شأف األمور اؼبذكورة واألمور اليت سيأِت بياَنا إبداُء آراء يف 
آراَء علماء األخبلؽ والفبلسفة، فاغبَقُّ أف  اػبري والشرِّ على وجو ىبالف

 األخبلؽ ال تكوف ُمَعقََّدًة يف غري الكتب.

 ب وصجبُرهبورمهُجه انجششَخ انًجزًؼبد أخالُق( ٢)

دبا أف الضروراِت االجتماعيَة مصدُر األخبلؽ َوَجب تَػَرقُّب اختبلؼ 
 األخبلؽ ابختبلؼ تلك الضرورات، أي حبسب األمم واألجياؿ وحبسب

 ـبتلف الطبقات اليت تتألف األمم منها أيًضا.

ورأٌي كهذا ليس رأَي ُمْعظم الفبلسفة، وال سيما َكْنَت الذي َعدَّ 
 األخبلؽ ُسنًَّة طبيعية ال تبديَل ؽبا.
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 قاؿ َكْنُت:

إف السُّنََّة اػبُلقية أمر شامل، أي إَنا صاغبة لكلِّ ذي عقل فضبًل 
 عن اإلنساف.

ك الرأي، كاف بعض اؼبفكرين قد رََأْوا ربوؿ ومع ذلك، وخبلفًا لذل
 األخبلؽ يف ُغُضوف األزمنة والعروؽ، ولكن من غري أف يدركوا السبب.

وليس دبجهوٍؿ قوُؿ َپْسكاَؿ الرائُع اآلِت حوؿ ربوؿ مبادئ الفضيلة 
 والرذيلة حبسب األماكن والعروؽ: 

بتغري الِبيَئة،  ال تكاد ذبَِد أمًرا عاداًل أو جائًرا ال يتغري يف جوىره
فَػتَػْقِلُب ثبلُث درجاٍت يف ارتفاع القطب صبيَع الِفْقِو رأًسا على َعِقب، ومن 
شأف َخطٍّ لنصف النهار أف يُػَقرِّر اغبقيقة، ومن شأف قليِل سنواٍت أف تُػَبدِّؿ 

 القوانني األساسية، فللحقوؽ أدوارُىا.

ذوي الُقْرََب،  وتُػْبِصر بني أعماؿ الفضيلة مكااًن للسلب، وِسَفاح… 
 وقتِل األبناء واآلابء.

وليس تَػَغريُّ األخبلؽ، الذي استوقف نظَر ذلك اؼبفكر الشهري، اتبًعا 
ؽبََوى الناس كما الح أنو يَػْعَتِقد ذلك، فذلك التػََّغريُّ ينشأ عن ضروراٍت 
صادرة عن تَػَغريُّ اغبياة االجتماعية، فمن الطبيعيِّ أف تكوف اعبريبة عند 

 ضيلًة عند اآلخرين إَذْف.أانٍس ف

وكاف الشعب الصائد الدائُم اغبركة ُيْضَطرُّ إذل قتل الطاعنني يف السنِّ 
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من أبنائو أو ترِكهم وحَدىم عندما يَػْعِجُزوف عن اتِّباع انتقاالتو، َث صارت 
ىذه الضرورة قانواًن ُخُلِقيِّا حبكم الطبيعة، وكاف ذبح الفتاة الربيئة لنيل ريٍح 

ن اآلؽبة، كما َحَدث إليِفيِجيين بنِت أغا فبنوف، كثرَي اؼببلءمة مبلئمة م
لؤلخبلؽ القتضاء اؼبصلحة العامة إايه، وكاف تَػَعدُّد األزواج من الذكور، 
الذي يُػَعدُّ جنايًة يعاَقب مقرتفها بصرامٍة عند ُمْعظم األمم اؼبتمدنة، نظاًما 

لُّ عدد النساء فيها، وذبَِد يف اجتماعيِّا ضرورايِّ لدى بعض أمم آسية اليت يَقِ 
ديواف اؽبند األكرب اؼبعروؼ ابؼبهاهبارات أف أبناء اؼبِلك اپندو اػبمسَة 

 تَػَزوَُّجوا دروپَِدي اغبسناء.

واألمثلُة على تَػَغريُّ األخبلؽ ال رُبَْصى، ومنها، أيًضا، عادُة الزواج 
ديبة، وعادُة ابألخت اليت كانت شائعًة لدى كثري من األمم يف القروف الق

قبل الزواج  فينوسقدماء البابليني يف َفضِّ أجنيبٍّ لَبَكارَة الَفَتياِت يف معابد 
 هبنَّ.

واألخبلُؽ إذ كانت مرتبطًة يف اغباؿ االجتماعية كاف لكلِّ أمة 
أخبلٌؽ مناسبة لتطورىا بغيضٌة لدى األمم اليت جاوزت تلك اؼبرحلة من 

 الذين يَػَرْوف ؾبازاَة صبيع أقرابء القاتل، التطور، ومن ذلك أخبلُؽ األانميني
وؾبازاَة سكاف قريتو عند عدـ وجود أقرابَء لو، ومصدُر ىذا اؼببدأ، كما 
ـُ زَبَلُّص الروح الفردية من روح اجملموع وحيازُة  ذكرُت يف كتاب آخر، عد
ـبتلِف أفراد القبيلة لشعور اجتماعيٍّ واحد، فما كاف لُِيوَجَد عندىم سوى 

 ؽ صَبِْعيَّة ال فردية.حقو 

وال ُتْشَتقُّ األخبلؽ من مقتضيات اغبياة لدى األمم فقط، بل ُتْشَتقُّ 
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من َسِجيَّتها أيًضا، فبل يبكن األمَم، واغبالُة ىذه، أف َتِسري على مبََط واحد 
وإف كانوا ذوي  -يف ـبتلف األحواؿ، فالروسيُّ واإلسباينُّ واإلنكليزيُّ 

َيِسرُي كلُّ واحد منهم على  -َد ُخلقيٍة متماثلٍة تقريًبا ِداينة واحدٍة وقواع
 خبلؼ اآلخر يف األحواؿ الواحدة.

وال ُتَشاَىُد تقلبات األخبلؽ يف األمم اؼبتباينة وحَدىا، بل تشاَىُد،  
كذلك، يف األمم الواحدة حبسب َأْوُجِو اترىبها اؼبختلفة، وال ِمَراَء يف ىذا 

وُِّر اؼبشاعر بسرعة أقلَّ من سرعة تطور العقل، التحوؿ الذي يقع ببطء لَِتطَ 
فقد زاؿ الرِّؽُّ والذبح يف اؼببلعب وكلُّ مظاىر الوحشية لدى الروماف 
مقدارًا فمقدارًا، وفبا يتعذر يف الوقت اغباضر ظهوُر أمراَء من ِطراز ىنري 

الفاربوف يف  الثامن وأِلْكَسْنِدر السادس وِسيَزار بُوْرِجَيا، ومن النادر أف وَبِْرؽ
زماننا َأْسَراىم أحياًء أو أف يَػْفَقُئوا عيوَف ىؤالء اأَلْسَرى َوْفَق عادة بعض 
األمم يف القروف القديبة، فعند ما حَدث ذلك يف حروب البلقاف األخرية 
قامت أوروبة وقعدت غضًبا، حَّت إف الوحشيَة اؼبوروثة تَػْبُدو أقلَّ ِشدَّة من 

غبروب حني تزوؿ الزواجر االجتماعية، فبل هَبْرؤ قبل يف زمن الثػَّْورات وا
 فاتٌح أف يُِبيد ابلسيف صبيَع سكاف اؼبدينة اؼبقهورة.

َتج من تَػَغريُّ األخبلؽ يف ُغُضوف العروؽ والزماف ِقلَُّة ثبات  وال ُتْستَػنػْ
، ويبكن أف  ىذه األخبلؽ، فاألخبلُؽ، ابلعكس، كثريُة الثبات يف دور ُمَعنيَّ

بلُؽ أبنواع ذوات اغبياة الثابتة يف أثناء مشاىداتنا ؽبا مع أَنا تُػَقاَس األخ
 تتحوؿ على َمرِّ األجياؿ.

َوااًن ؼبقتضيات أحد  وما يَػْقِضي بو الفبلسفُة من َمُقواَلٍت إذ كاف ُعنػْ
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األدوار فإنو يبدو اثبًتا ال يتغري ما ظَلَّت ىذه الضروراُت اثبتًة يف قروف، 
َقى مطلقةً  يف زمن ُمَعنيَّ إَذْف، وىي إذا ما نُِظر إليها من خبلؿ  فاألخبلُؽ تَػبػْ

 األزمنة ظهر رَبَوُّؽُبا، شأُف ُمْعظم اغبقائق كما رأينا.

ويبدو صواب اؼببادئ العامة اؼبعروضِة آنًفا أبوضَح فبا تقدـ يف 
 الفصوؿ اليت خصصناىا لدراسة ُأُسس األخبلؽ اػبيالية وُأُسِسها اغبقيقية.
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 نجانفصم انثا

 انعىامم انىهميح يف األخَلق

 األخالق ُأُعظ رمغُى( ١)

ما فَِتَئ الفبلسفة وعلماء البلىوت، منذ القروف القديبة، يبحثوف يف 
… ُأُسس األخبلؽ، فبالتتابع ذُِكَرت الدِّاينة واؼبنفعة والسعادة والِعلم 

 وعناصُر أخرى كثريٌة أساًسا لؤلخبلؽ.

آخُر منها حقيقيّّ، ومن ىذه وبعض ىذه العوامل مصنوٌع وبعٌض 
العوامل ما ىو ذو أتثري ابلغ يف بعض األحياف مع أنو مصنوٌع كالدِّايانت 
مثبًل، فبل يكوف تقسيمنا مطلًقا إَذْف، وىو ال ينفع لغري تسهيل الوصف  

 ككل تقسيم.

ويف ىذا الفصل نبحث يف اأُلُسس الونبية لؤلخبلؽ، َث نُػْتِبُعو 
 يقية.ابلبحث يف العوامل اغبق

(٢ )ٍُ ِّ انشؼىس يصبدُس واألخالق، انذَ ِّ وانشؼىس انذَُ  انُخهم

الدِّاينُة ىي أىمُّ ُأُسس األخبلؽ اؼبَْعُزوَّة، وكثرٌي من الناس يف الوقت 
 اغباضر يَػُعدُّوف الدِّاينة النَّاِظَم الرئيَس للسلوؾ.

ة، وكاف سلوؾ وقَػلََّما كانت الدايانت القديبة تُػْعًَن ابلتعاليم اػبُُلِقيَّ 
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الناس فيما بينهم َيدَُع اآلؽبَة غرَي مكرتثة، وكاف أمُر مصَر شاذِّا من ىذه 
الناحية مع ذلك، فأعماُؿ األحياء يف مصر كانت تُوَزُف بعد فباهتم بِدقَّة، 

 فُيذَكُِّران ُحكم ُأوزِبِرس بيـو الفصل لدى النصارى.

أيًضا، وذلك مع وتشتمل كتب اليهود الدينية على تعاليَم ُخلقية 
َ هبا  شيء من البساطة، وذلك لتلخيصها يف الوصااي الَعْشر اؼبوجزِة اليت ُعربِّ

 عن مناحي أانٍس أَتَلََّف منهم ؾبتمع.

وابنتصار النصرانية فقط َزَعَم ىذا الديُن أنو صاغ قواعَد األخبلؽ 
أف النصرانية الوثيقة فسيطر على حياة الناس يف ُجْزئِيَّاهتا، وفبا ذكرانه آنًفا 

َأْسَفَرت عن ربويل مقياس الِقيم البشرية وتغيري َىَدؼ اغبياة، ففي اغبياة 
اآلخرة هبب أف يُػْبَحث عن السعادة حيث تكوف أبدية، ال يف ىذه اغبياة 

 الدنيا حيث تكوف السعادُة زائلًة حبكم الطبيعة.

ثواهِبا مبلئمًة وبََدت َصَرامة التعاليم الدينية وَقْسَوُة إنذاراهتا وعظمُة 
لنفسية ِشَباه الربابرة الذين كانوا يسريوف وراء اندفاعاهتم فكاف هبب أف 
يُػَؤثَّر فيهم بُعْنف، ففي عصور اإليباف كاف لؤلمل يف اعبنة واػبوِؼ من 
جهنم أنفُع دعائَم لؤلخبلؽ، وأعانت ُمَؤيَِّدات اغبياة اآلخرة ووعوُدىا على 

دين بعد اَنيار الدولة الرومانية، فكاف لذلك سبدين ُغَزاة أوروبة بعض التم
 من النفوذ فيهم ما دل يكن آلؽبة الوثنية اؼبذبذبة اػبَِليَّة.

َلُة بني األخبلؽ والدِّاينة يف النصرانية رَبِْمُل كثريًا من  وال تزاؿ الصِّ
الناس على االعتقاد إبمكاف قياـ األخبلؽ على الدين فقط، ومصدُر ىذا 
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يزاؿ شائًعا ىو اػبَْلط بني الشعور الديينِّ والشعور اػبلقيِّ اػبطأ الذي ال 
، مع أَنما ـبتلفاف منشًأ، وإف َأثػََّر أحُدنبا يف اآلخر، أي إف   على العمـو

 كبلِّ منهما مبلئٌم الحتياجاٍت يف النفس ـبالفٍة الحتياجاٍت أخرى فيها.

إلنساف، وأف فاغبقُّ أف الشعور الديينَّ ىو وجو من الروح الدينية يف ا
الشعور اػبُُلقيَّ ىو مبلءمٌة ؼبقتضيات الِبيئة، واؼبنطُق الديينُّ ىو الذي 

 يهيمن على الدِّاينة، واؼبنطُق العاطفيُّ ىو الذي يهيمن على األخبلؽ.

، الذي ىو مظهر من مظاىر الروح الدينية  إَذْف، ليس للشعور الديينِّ
هَتا،  أيُة صلة ابألخبلؽ اليت ىي من مصدر اليت أبَػْنُت ُعُموِميػََّتها وقُػوَّ

، والروُح الدينية ال رُبِْدث األدايف فقط، َبْل رُبِْدث، أيًضا، الروحانيَة  عاطفيٍّ
َيغ السياسية وذا اؼبعجزات، واؼبظاىَر األخرى الغريبَة كثريًا  واؼبعتقَد ذا الصِّ

 عن األخبلؽ.

يُػَفسَّر السبب يف وبتلك الفروؽ بني الشعور الديينِّ والشعور اػبُلقيِّ 
أف بعض األفراد أو الشعوب قد يكوف ُمَتَديًِّنا إذل الغاية على حني يكوف ذا 
أخبلؽ ضعيفة، شأُف أشدِّ شعوب أوروبة َتَديػًُّنا وأقلِّها أخبلقًا كالروس 
واإلسباف، وسكاُف نِيَپاَؿ ىم أقلُّ من شاىدهتم يف رحبلِت أخبلقًا، ونِيَپاُؿ، 

 اع األرض احتواًء ؼبعابَد خاصٍَّة بعبادة اآلؽبة.مع ذلك، أكثُر بِقَ 

ومن العلماء الكثريي التدين، َكَمْكس ُمولِّر، َمن ازبََّذوا الُبدَِّىيََّة 
 )البوذية( دليبًل على استقبلؿ األخبلؽ عن الدين، فقد قاؿ َمْكس ُمولِّر: 

أانٌس اعتقدوا أف  -قبل ظهور اؼبسيح  -َدَعا إذل األخبلؽ الفاضلة 
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 اآلؽبة أشباٌح ابطلة فلم يُِقيموا ىيكبًل حَّت للربِّ غرِي اؼبعروؼ.

ِىيَّة ىي، ابغبقيقة،  وال أرى أف ُيْسَهب يف إيضاح ذلك اؼبثل، فالُبدَّ
ِداينٌة ببل آؽبة عند مؤسسيها، ولكنين بَػيػَّْنت يف فصل آخر أف الُبدَِّىيَّة 

 .أُْثِقَلت آبؽبة كثرية حني نفوذىا يف الروح الشعبية

يبكن ُأوالنبا،   -وإف كانتا من أصلنْي مستقلنْي  -والدِّاينُة واألخبلؽ 
كما قلنا، أف تُػَؤثِّر يف األخرى يف أدوار اإليباف، وذلك بطريق اػبوؼ من 
العقاب والطمِع يف الثواب، فهنالك يكوف أتثري ما يف الدساتري الدينية من 

 الوعيد كتأثري الدساتري اؼبدنية.

ْعَتمد كثريًا على نفوذ األدايف مع ذلك، فالشخُص الذي وهبب َأالَّ يػُ 
يكوف ُمَتَديًِّنا عاطبًل من األخبلؽ يف آف واحد يُػَوفِّق، يف اغبقيقة، بني إيبانو 
وغرائزه السَّيِّئة، طالًبا الَعْوف من السماء، أحيااًن، إلسباـ ُمْنَكراتو، وغرُي قليٍل 

لويس اغبادي عشر فَوَعدوا العذراَء عدُد األتقياء الذين ساروا على ِغَرار 
 واألولياَء بثمني اؽبدااي نَػْيبًل لَعْوف ىؤالء يف أمور غري ُمْسَتَحبَّة.

ونُػوَكِّد أمر استقبلؿ الدين عن األخبلؽ فنقوؿ: إف علماء اغبقوؽ 
اعبزائية أبصروا، منذ طويِل زمٍن، وجوَد ُجَناٍة ُقَساة أتقياَء مًعا، فمزاُج 

فباثٌل لنفسية أولئك اللصوص اإلسباف الذين َيْشَحُذوف  ىؤالء النفسيُّ 
خناجَرىم وىم يستمعوف إذل بعض األْدِعَية حوؿ ىيكل بعض الِقدِّيسني 

ي اترْغ الواقعِة يف جباؿ ڨطمًعا يف نَػْيل َعْوَنم، وأُتِيح رل أف أزور يف نو ُِ
َرة كنيسًة صغرية أقامها، على ما يُػْرَوى، لصوٌص ؼبرمَي العذ راء ُشْكًرا؛ تَػتػْ
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 وذلك غبمايتها إايىم يف أثناء مغازيهم.

وعلى ما تراه من عدـ رؤية ُمْعظم اؼبفكرين لْلَفْرؽ العميق بني الروح 
الدينية والروح اػبُلقية َأْبَصر بعض ىؤالء إمكاَف قياـ ؾبتمٍع ببل دين، ومن 

 ىؤالء بُوُسويِو حيث قاؿ: 

من احملافظة على اؼبمالك إف األحرى أف وُبَاَفظ على الدين أكثَر 
ِحْفظًا لطَيِّب األعماؿ وقباًة للنفوس، ويبكن اجملتمعاِت اؼبدنيَة، مع ذلك، 
َقى وأف تقـو حَّت يف َطْور من الكماؿ عند افرتاض اضمحبلؿ الدين  أف تَػبػْ

.  اغبقِّ
ٔ 

كن إحدانبا أف تُػَؤثِّر وعلى ما للدِّاينة واألخبلؽ من مصادَر ـبتلفٍة يب
، ولكن ىذا التأثري ظاىريّّ أكثر من  يف األخرى عندما يكوف اإليباف قوايِّ

 أف يكوف حقيقيِّا.

والوىُم فيما للدين من أتثري يف األخبلؽ ينشأ عادًة عما يُػْعَزى إذل 
، وىذا ما يقع عندما  الدين من األعماؿ الناشئة عن مزاج الشعوب النفسيِّ

دين عن سجااي العرؽ اليت ىي أركاف سلوٍؾ أقوـُ فبا يف الُكُتب من يُػَعربِّ ال
َفهم، مثبًل، َأثػََّرا يف  التعاليم، ومن ذلك أف زُْىد بعض اإلنكليز وُعنػْ
اؼبعتقدات البلىوتية أكثَر من أف تُؤثِّر ىذه اؼبعتقدات فيهما، وأف اقرتاؼ 

يَّة، نشأت الپيوريتانية اإلَث واػبوَؼ من جهنم وإف ظهرا عنصًرا للپُيورِيَتانِ 
عن مزاج أتباعها النفسيِّ على اػبصوص ما ظَلَّْت َحيًَّة بعد تبلشي إيباَنم، 

                                                 
 ثبلثني من الباب الثاين من كتاب الدفاع عن النبيني لبوسويو.انظر إذل الفصل اػبامس وال ٔ
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وأف الپيوريتانية رَبَوََّلت من ظاىرة دينية إذل ظاىرة اجتماعية، فبل يكاُد 
اؼبَْسَرح اإلنكليزيُّ والقصُة اإلنكليزية يتكلماف عن الِعْشق بفعل 

ْيع بعض الكتب الفرنسية، ومنها اؼبعتدلة، قد ُحِظر الپيوريتانية، وأف بػَ 
بفعلها أيًضا، وأف كثريًا من اإلنكليز، ومنهم أحراُر الفكر، ومنهم پروتستاٌف 
أحرار، وبافظوف على أخبلٍؽ پيوريتانية ولو يف الظاىر على األقل، فبل 

ذريعًة  يوجد، كما قلُت، أخبلٌؽ دينية، بل أخبلٌؽ ِعْرِقيَّة، وليس الدين إال
 إذل ذلك.

واألمُم إذ إَنا ـبتلفٌة أخبلًقا فإف األدايف تُػَؤثِّر فيها أتثريًا متفاواًت، 
َة  فعلى ما كاف من َسْوـ اإلسباِف دبظادل التفتيش وربريقهم يف اؼبواقد ِعدَّ
قروف دل يكتسبوا تلك األخبلَؽ الرَِّضيَّة اؼبَُضادَّة لِلَّْهِو، واليت ىي من نِتاج 

 نكليزيِّ يف اغبقيقة.الشعب اإل

وكلُّ ما يقاؿ ِبوثُوٍؽ يف أمر األخبلؽ ذاِت األساس الديينِّ ىو أف 
َة العادات التقليدية اليت يدـو عملها حَّت عند عجز  ؽبذه األخبلؽ قُػوَّ
العقل عن الدفاع عنها، فلؤلمم، إَذْف، كلُّ اغبقِّ يف احملافظة على آؽبتها اليت 

 آَلْت إليها من األجداد.

ر النفوذ الذي يكوف لؤلخبلؽ التقليدية السبَب يف أف بعض و  يُػَفسِّ
األمم، كاإلنكليز واألمريكيني، ال َيَُْلو ُجْهًدا يف احملافظة على العقائد 
القديبة حني يسعى يف جعلها عصريًة قليبًل، وفبا رأيناه أف كثريًا من اؼبذاىب 

س النصرانية؛ وذلك لتبلئم النصرانية َعَدؿ عن َعْزِو أصٍل إؽبيٍّ إذل ُمَؤسِّ 
، ورأى بعض اؼبذاىب اجتناَب اعبََدؿ فذىب  العقائُد مناِحَي النقد العلميِّ
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إذل احملافظة على األْسطُورَة الدينية انظًرا إذل فائدة الدين دوف صحتو، 
فعلى ىذا الرأي مذىُب الذرائع الذي تكلمنا عنو آنًفا، والذي سنعود إليو 

 َعمَّا قليل.

 األخالق فٍ انطجُؼخ ثؼذ يب دُئيجب( ٣)

دل تُػَؤثِّر مبادئ ما بعد الطبيعة، اليت جعلتها الفلسفُة ِدعامًة لؤلخبلؽ، 
اؼبُثَػقَّفني يف سلوؾ الناس َقطُّ، وقد انْػُتفع هبا؛ لتكوف ذريعًة للبحث عند 

 فقط، فيكفي أف ُتْدَرس ابختصاٍر إَذْف.

ي األخبلُؽ اليت جاء أشهُر األخبلؽ القائمة على ما بعد الطبيعة ى
هبا َكْنُت، وتدؿُّ ِدراسة ىذا الفيلسوؼ اؼبفضاؿ، الذي َصَرؼ عبقريتو إذل 
البحث عن ُأُسس األخبلؽ، على عودتو السريعة إذل أَتمُّبلت علماء 

 البلىوت القديبة مع قليل تعديٍل.

، «نَػْقِد العقِل اؼبَْحض»وليس دبجهوٍؿ ما أبداه َكْنُت من الشكِّ يف كتابو 
فقد أوضح فيو كيف أف معرفتنا لؤلمور ليست سوى تفسرٍي، ُمَقيٍَّد بطبيعة 
نا، َث َصرَّح أبف اغبقيقَة ال يُػْرَقى  إدراكنا، للُمْعطَيات اليت نكتسبها من حواسِّ

 األخبلؽ. إليها، وَكْنُت قد تبلشى َشكُّو عندما تناوؿ مسألة

سية َبَدْت على جانب  وبرىنُة َكْنَت إذا ما ُردَّت إذل عناصرىا األسا
كبري من السذاجة فتقـو نقطُة االبتداء عنده على مبدأ اػبري والشرِّ 
القدمي، والناُس، الستعداداهتم اػباصة، ُمْلَزموف إبطاعة اؼببدأ اعباـز الذي 
َيمرىم بصنع اػبري واجتناب الشرِّ، واختياٌر كهذا يتطلب أف يكونوا 
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 رورة إلثبات وجود اإلرادة فينا.أحرارًا، وعند َكْنَت تكفي ىذه الض

بَػْيَد أف اختيار الشرِّ، كما يلوح، َألذُّ من اختيار اػبري يف الغالب، 
ىذه  فمما ىو واضٌح بدرجة البداىة أف الرذيلة ال يعاَقب صاحبها، َدْوًما، يف

بدَّ من  الدنيا، وأف الفضيلة ال يكافَُأ صاحبها إال قليبًل يف بعض األحياف، فبل
 خالدة إَذْف. ادَل آخَر تُػَوزَّع فيو العقوابت واؼبكافآت إَذْف، والروح ىيوجود ع

وتَػْفرَتِض ضرورُة وجوِد عادَل ُمْقِبل وجوَد حاكٍم عادؿ أيًضا، وىذا 
 اغباكم ىو هللا.

وبتسلسل الرباىني تلك يكوف قد أُثِْبت االختيار وخلود الروح واعبنة 
 والنار ووجود هللا يف بضع كلمات.

لٌة كتلك تَِنمُّ اليـو على شيء من السذاجة وضعف اإلقناع، فإذا وَأدِ 
ما َحَدث فَػْرُط مَبُوٍّ يف َخِليَّاِت ضائٍن الدماغيِة، وىذا غرُي ؿبتمل، فاستطاع 

َتو إذل غري ما انتهى إليو َكْنُت تقريًبا، فبل يَػْعُسر عليو  ىذا الضائن أف يُػبَػْرِىن دل يَػنػْ
 دلة خلوَد روح الضأف ووجوَد إلو هُبَازي ويكافئ.أف يُػْثِبت بسلسلٍة من األَ 

وفبا يقولو الضَّائن أف مصري الضَّأف حافٌل ابعبَْور والطغياف، وأف هللا 
إذ كاف طَيًِّبا إذل الغاية فإنو دل ىَبُْلقها لُيْجَعَل من غبومها ِقَطٌع لؤلكل فقط، 

ف اػبُُلِقيَّ يقضي أبف مع أَنا ُعْنواف الفضائل بَدَعِتها وتسليمها، وأف القانو 
تُػَعوَّض من مصريىا اعبائر، فالضائُن، إَذْف، ذو روح خالدة، وسيجد يف 
 حياٍة آخرٍة مكافأًة لو على اؼبظادل اليت ذىب ضحيتها يف ىذه اغبياة الدنيا.

 ومن الصعب أف ندرؾ أف فيلسوفًا مثَل َكْنَت يُػبَػْرِىن على ذلك الوجو
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خاصَّة  ش يف زمٍن كاف اإلنساف يُػَعدُّ فيو كائًنا ذا ِخْلَقةٍ اؽبزيل إذا ما نِسينا أنو عا
 ُفِرَض عليو أف يستعدَّ غبياٍة خالدة سعيدة ابتَِّباعو أوامَر خالِقو يف األرض.

ذاُت  وكاف علماء ما بعد الطبيعة يف ذلك العصر يقولوف إف األخبلؽ
 ـبالفتها. الشرُّ يفِكَياف واحد شامل عبميع األمم، واػبرُي يف مراعاة مبادئها و 

وكانت مبادئ األخبلؽ اليت َأْمَلْتها ما بعد الطبيعة بسيَطًة جدِّا، فقد 
ِسْر، على »ذىب َكْنُت إذل إمكاف تلخيص الناموس اػبُُلِقيِّ يف القاعدة: 

، ويبكن َضمُّ ىذه «الدواـ، كما لو تُرِيُد أف يَػْبُدَو عمُلك مبدأ عامِّا للسلوؾ
ربُِبُّ  ح اليت سبَْؤَلُ الكتَب الدينية كالقوؿ: أِحبَّ قريبك كماالنصيحة إذل النصائ

 إخل. …نفسك، وكالقوؿ: َأِدْر َخدََّؾ األيبن إذا ما ُضرِْبَت على َخدِّؾ األيسر 

وىنالك علماء على جانب كبري من الفضل رََأْوا نظرايِت َكْنَت يف 
 يف ىذا اؼبوضوع: ٖٙٛٔاألخبلؽ واضحًة قاطعة، فإليك قوَؿ ِبْرتُِلو سنة 

يكوف َكْنُت، إبقامتو اغبقائَق اػبُُلِقية على أساس عقليٍّ عمليٍّ متني، 
قد َمَنَح ىذه اغبقائَق، يف أواخر القرف األخري، ِدعامَتها الصحيحَة 

 وَسافاهِتا
 اعبازمة. ٔ

واليـو أصبح من اؼبتعذر أف َتْسَتِنَد األخبلؽ إذل النظرية القائلة إبلٍو 
ؼبوجودات انقصة يَػتَػَلهَّى بتحريقها يف عادَل األبدية مع أنو قادر منتقم خالق 

على َخْلِقها كاملًة، وفبا ال ريب فيو أف ىذه اؼبسألة من أكثر اؼبسائل إيذاًء 
.  أِلَْخِيَلِة الدماغ البشريِّ

                                                 
 السافة: اؼبدماؾ. ٔ
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وأصاب إِميل َفاِغيو يف تعبريه عن اآلراء اغباضرة َحْوَؿ تلك اؼبسألة 
 ؿ فَاِغيو: يف األسطر اآلتية، قا

إذا كاف الربُّ موجوًدا وإذا كاف واحًدا كاف قادرًا على كلِّ شيء، 
والشرُّ إذا كاف موجوًدا يف ىذه الدنيا وجب أالَّ يقاؿ إف الربَّ أابحو، ِلما 
ليس ؽبذه الكلمة من معًًن مع وجود قادر على كلِّ شيء، َبْل هبب أف 

رَّ ال يَػْفهمو العقُل أو يكوف فبقواًت، يقاؿ إنو أراده، واغبقُّ أف رابِّ يريد الش
 …فاألفضُل أال يكوف موجوًدا إَذْف 

ومن اؼبُؤَكد أنو ال ىُبَْرج من ذلك إال بذرائَع معقولٍة قليبًل، … 
فالقوُؿ إف الربَّ أراد الشرَّ كامتحاٍف يبكن أف يُْدَعم إذا ما تَػَعلَّق ابلناس، 

ى أيُّ امتحاٍف تعانيو فيكوُف صاغبًا أو ولكن اغبيواانِت أتَْدَل أيًضا، فبل يُػرَ 
شافًيا أو انفًعا أو معقواًل، والقوُؿ إف الشرَّ ىو جزاء اػبطيئة األوذل ال 
يؤدي إال إذل أتخري اؼبسألة من غري أف وُبَوِّؽبا، أْي إذل تركها كاملة كما ىي، 

أراد  فإذا كاف اإلنساف قد اقرتؼ اإلََث األوؿ فؤلف الربَّ َأِذف يف ذلك، أي
ذلك، وكيف يكوف الربُّ القادر على كلِّ شْيء عاداًل طيًبا وىو يريد أف 
يُْذِنب اإلنساف لُِيَجازِيَو؟ َأاَل إف الربَّ ىو صانع الشرِّ يف األرض، ىو صانع 

.  الشرِّ اػبُُلقِّي واعبُْثَماينِّ

واالعتقاُد بربٍّ ؾُبَاٍز ومكافئ فبا دعا إليو علم األخبلؽ على ما … 
تمل، بَػْيَد أف ىذا االعتقاد فبا يُػَقوِّض دعائَم األخبلؽ، وىذا ما هبب أف وب

يُػْنَظر إليو، َأَجْل، إف اعتقاَد الثواب والعقاب بعد اؼبوت يَػْهِدـ األخبلؽ؛ 
وذلك ألنكم إذا ما اعتقدَت ىذا الثواَب وىذا العقاَب دل َتْصنَػُعوا اػبري 
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ف وخوفًا من السَّْوط، فبل تكونوف ذوي للخري، بل تصنعونو َطَمًعا يف اغبُْلَوا
إف أسوأ سوء يف األخبلؽ ىو االعتقاد »أخبلؽ إَذْف، ومن قوؿ بعضهم: 

 « بقياـ األخبلؽ على اؼبنفعة.

 خ وانشرَهخانفضُه فٍ األخالق ػهًبء أوهبُو( ٤)

أوجب قدمُي اآلراء يف األخبلؽ إدخاَؿ مبدأ الفضيلة والرذيلة إليها، 
عزيًزا على َكْنَت فَزَعم أنو يستنبط منو األدلة على وجود  وبدا ىذا اؼببدأُ 

 اإللو القادر على إاثبة ذوي الفضيلة ومعاقبة ذوي الرذيلة.

ومن شأف ِوْجَهة النظر ىذه، القريبِة من ِوجهة نظر علماء البلىوت، 
أف ذَبَْعل مسألة األخبلؽ أمًرا بسيطًا جدِّا، فاإلنساف إذ كاف ُحرِّا يف أعمالو 

 َدر ما يصنعو من خري أو شرٍّ عن إرادتو.صَ 

واليوـَ ال يَُداَفع عن تلك اؼببادئ اليت تَِنمُّ على السََّذاَجة، فسنرى، 
حني البحث يف اأُلُسس اغبقيقية لؤلخبلؽ، أف األخبلؽ دل تكن إالَّ بعد أف 
َغَدْت ال شعورية، أي بعد أف ربررت من كلِّ أتمل واستقلَّْت عن مشاعر 

َها القوانني الدينية واؼبدنية على الرءوس.اػبوؼ و   الرجاء اليت َأْصَلتَػتػْ

واألخبلُؽ أصبحت ال إرادية فزالت َمزِيَّة إطاعتها بعد أف استقرت 
بدائرة البلشعور بفعل اؼبَُؤثَرات اؼبوروثة أو عوامِل الرتبية اليت درسناىا يف 

 مكاف آخر.

ة البلشعور استقرارًا اتمِّا فتَػَردََّد واألخبلُؽ اغبَْتِميَّة إذا دل تستقرَّ بدائر 
الفرد بني االندفاعات اؼبتناقضة كاف من الفضيلة أف َيْضِبَط ميوَلو الضَّارَّة، 
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 ولكن تَػَردَُّده يثبت أف أخبلقو دل َتِصل إذل درجة الثبات بعُد.

وسألُت األشخاَص الذين هبادلوف يف تلك الربىنة عن تفضيلهم 
َسرِقَِتهم على خادـ يقاـو يف نفسو ميبًل إذل َسرِقَِتهم، خادًما ال يُػَفكِّر يف 

ـَ األوؿ عاطٌل من الفضيلة ِلما ليس فيو من تلك  فكاف اعبواب أف اػباد
اؼبقاومة، وأف اػبادـ اآلخر فبلوٌء فضيلًة ِلَما يَػْبُذلو من مقاومة ذلك اؼبيل، 

ـُ اآلخر، مع ذلك، يف مقاوم تو فيُػَرجَّح اػبادـ وىُبَْشى أال يُػَوفَّق ىذا اػباد
 األوؿ عليو مع َعَطل اػبادـ األوؿ من الفضيلة.

ويبكن إكماؿ ىذا اؼبثاؿ دبثاٍؿ أوضَح منو، وإف كاف من نوع آخر، 
فمن اؼبعلـو أف راكب الدَّرَّاَجِة َيِصُل بتمريناٍت ُمَكرَّرَة إذل االستواء عليها 

الذين يُػْرِدُفوف الفضيلَة من غري َعناء، فإذا ما انتحلنا لغَة علماء األخبلؽ 
ابعبُْهد قلنا إف راكب الدَّرَّاجة حني وبافظ على موازنتو فوَقها بكبرِي ؾبهوٍد 
ىو أفضل منو حني ينتهي إذل درجة االستقرار عليها ببل ؾبهود، مع أنو يُػَعدُّ 
عاِلًما بركوهبا يف ىذا الدور الثاين معتمًدا على ما اتػََّفق لو من ُخلق اثبت 

 ك.يف ذل

إَذْف، هبب أف نَػتَػَعوَّد الَفْصَل بني مبدأ األخبلؽ ومبدأ الفضيلة، 
فالقاعدُة اػبُُلقية، كما قُػْلُت، ال تَػثْػُبت يف النفس إال حني تزوؿ فضيلة 
مبلحظتها، والواقع ىو أننا نستطيع أف نقوؿ إف اإلنساف الذي يَػْعِقل 

 أخبلَقو يكوُف غري مكتِسٍب لؤلخبلؽ بعد.

وإف كانت تَػْبُدو غريبًة على ما وبتمل وكاف صواهُبا  -ُة وىذه النظري
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رََأْيُت أف أِجَد من اؼبؤلفني َمن َيْدَعُموَنا فوجدُت واحًدا  -أمًرا ال ِمَراء فيو 
منهم فقط، وجدُت ويِْلَيم ِجيْمس الذي تشابو آراُؤه آرائي بعَض الشََّبو يف 

ير صبيع أخبلقنا اإلنسانية من الوىم احملزف أف نُد»ىذه اؼبسألة، فقد قاؿ: 
 «حوؿ مسألة الفضيلة.

واؼببلحظات اآلنفة الذِّكر فائدٌة عملية ال ِجَداؿ فيها، فِبها نَػْعِرؼ 
أين هبب أف نبحث عن العوامل اغبقيقية يف تربية األخبلؽ غرِي اؼبُْدرََكة  
كثريًا يف الوقت اغباضر، وتلك اؼببلحظاُت َتْكِشف لنا، أيًضا، عن تعليم 

نظريني اعبُُدِد الشديد اػبَطر، وتعليُم ىؤالء يكوف أعظَم خطًرا يف ال
اؼبستقبل فبا يف الوقت اغباضر ما دامت األخبلُؽ أمًرا ِورَاثِيِّا على 
اػبصوص فضبًل عن أَنا ُتْكَتَسب من اغبياة اغباضرة، فاغباضُر وُبِْدث من 

رجات، وكبن أخبلؽ الساعة الراىنة ما ىو أقلُّ من أخبلؽ اؼبستقبل بد
 نَِعيش أبخبلؽ آابئنا، وسيعيش أبناُؤان أبخبلقنا.

 واألخالق انزؼهُى ثٍُ انؼاللبد( ٥)

إف من أكثر أوىاـ الديبوقراطية اغبديثة استعصاًء ىو أف تُػْفتَػَرض 
قدرة التعليم على تَػْنِمَية األخبلؽ، حَّت إف أحد وزراء اعبمهورية الفرنسية 

ِبت فيو أف التعليم ىو الوسيلُة الصائبة إلسباـ َألَّف كتااًب َضْخًما؛ ليُػثْ 
األخبلؽ، وتدؿُّ أقلُّ مبلحظة، مع ذلك، على أنو ال عبلقَة بني اؼبعرفة 
، فمن اؼبمكن أف يكوف الشخُص كثرَي اعبهل كبرَي  الفردية والشعور اػبُلقيِّ
اػبُلق، أو أف يكوف، ابلعكس، واسَع الِعلم ابِدَي الَعْيب، ويف كتاٍب آخر 

اؼبتعلمني  أوردُت أمثلًة مشهورة يف ذلك فأَقتصُر اآلف على اإلشارة إذل أف غري
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، جوائَز األخبلؽ يف األكاديبية  الفرنسية. ىم الذين ينالوف، على العمـو

على أف النظرية الونبية َحْوَؿ أتثري التعليم يف األخبلؽ قديبٌة جدِّا، 
ا قواننَي يف األخبلؽ العقلية، وفبا  فقد حاوؿ اأَلَغارَِقة أايـ سقراط أف َيُسنُّو 

ىو أف الذنوب  -وىذا ما ال يزاؿ أانٌس كثري يعتقدونو  -كانوا يفرتضونو 
يف  وليدُة اعبهل فَتْسُهل معاعبتها ابلتعليم، فَيكفي لبلوغ ذلك استظهاُر رسالةٍ 

 القلب. األخبلؽ كما وُبَْفظ كتاٌب يف اغبقوؽ اؼبدنية أو يف الفيزايء على ظهر

غبقُّ أف األخبلؽ والتعليم أمراف مستقلّّ أحُدنبا عن اآلخر إذل وا
الغاية، ويُػَؤدِّي مُبُوُّ َمَلكات النقد ابلتعليم إذل زعزعة اأُلُسس العاطفية 

 والدينية اليت ىي قواعُد كثري من األخبلؽ.

واغبقُّ أنين ال أرى من الضروري أف ُأْسِهب أبكثر فبا تقدـ يف إثباِت 
اليت ُيَكدِّسها العقُل عاطلٌة من أيِّ أتثري يف األخبلؽ، فعلى من أف اؼبعارؼ 

ىو يف رَْيٍب من ذلك أف يَػْنُظر إذل أبناء اأُلْسَرة الواحدة الذين تَػَلقَّوا تعليًما 
 واحًدا يف مدرسة واحدة؛ لريى اختبلفهم ُخلقيِّا يف الغالب.

 وانِؼهى انؼمم ػهً انمبئًخ األخالق لًُخ َضْؼُف( ٦)

اءؿ الفبلسفة عن إمكاف إقامة أخبلؽ على ُأُسس عقلية، وذلك تس
عندما الح أنو ال يبكن الدفاع عن االفرتاض القائل بوجود ربٍّ حاكم 
يكافُئ اؼبُْحِسَن وهُباِزي اؼبُِسيء، والعقُل قد َأدَّى إذل إقامة َصْرح اؼبعارؼ 

ة، فهذا َوْىٌم الرائع، فصار من اؼبأموؿ أف ُيَشاد بو َصْرٌح لؤلخبلؽ بسهول
 من آخر أوىاـ الفلسفة.
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ومصدُر االعتقاد أبف اإلنساف يستطيع أف هبَِد يف العقل صبيَع عوامل 
السَّرْي ىو اػبطأ النفسيُّ الذي حبثنا فيو غرَي مرة، والقائُل أبف من الواجب 

 أف يكوف اؼبنطُق العقليُّ وحَده دليَل اجملتمعات واألفراد.

ة واؼبَُربِّني والسياسيني اؼبعاصرين قانعني أبف العقل وظلَّ كثرٌي من الفبلسف
وحَده ىو مصدر األخبلؽ، وَيِسري ىؤالء مع األستاذ بُوتْػُرو فَػيُػَعّرِفوف األخبلَؽ، 

 «.اإلنساف ؾبموعة القواعد العقلية لسلوؾ»ـبتارين، أبَنا 

وتَتَجلَّى درجة شيوع الَوْىم يف أف األخبلؽ ذاُت مصدٍر عقليٍّ من 
و لدى أشهر ڨفُّح َصَفحات التحقيق اليت قامت هبا ؾبلة الرِّيَتصَ  ُُ

الفبلسفة والعلماء والُكتَّاب، مثِل ُلْرَوا بُوْلُيو وَأاَنتُوؿ فَراْنس وُأواَلر وُدرْكيم 
إخل، فقد أصبع ىؤالء، … وشارؿ رِيِشو وفُػوِّيو وبُوتْػُرو وسَياي وشار ِجيد 

 بلؽ إذل العقل.تقريًبا، على القوؿ بوجوب استناد األخ

وعلى ما وقع من االعتماد على ىذا اػبطأ دل يكن ىذا اػبطأ عامِّا، 
ـَ إمكاف وجوِد  فقد بَػنيَّ َىْنِري پُػَواْنكارِه الشهرُي يف َصَفَحاٍت فبتازة عد

 أخبلٍؽ علمية، وأف الِعلم يظلُّ عاجًزا عن تعيني قواعد سلوؾ اإلنساف.

مكاف للعقل يف العوامل وسنرى يف تضاعيف ىذا الكتاب أنو ال 
اؼبؤثرة يف تكوين األخبلؽ اغبقيقية، أي األخبلؽ اؼبَُزاَولة، فالدعائُم 
اغبقيقية الوحيدة لؤلخبلؽ ىي العناصر العاطفية اؼبستقلة عن العقل، 

ال نقدر على الكبلـ  -وإف أمكننا أف نتكلم عن الِعلم العقليِّ  -فنحن 
 عن األخبلؽ العقلية.
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فليس  ث أف نبحث ىنا يف ـبتلف مناىج األخبلؽ العقلية،إَذْف، من العب
 ؽبذه اؼبناىج أيُّ أتثري أبًدا، وىي ال تَِنمُّ على غري أتمُّبَلٍت ونبية،

وما انؿ  ٔ
. ، أكثَر من غريه فقد أصبح َمْنِسيِّا يف الزمن اغبارلِّ  قباًحا منها، ذات يـو

يداَفُع عنو إالَّ إذا  وصبيُع تلك اؼبناىج اػباصة دبا بعد الطبيعة فبا ال
اْكَتَشف مبتدعوىا ما تصري بو مقبولًة قواعُد األخبلؽ اليت يَػْزُعموف 
َوْضَعهم ؽبا، وال قيمَة لتعداد القوانني النظرية يف مثل ىذا اؼبوضوع، وإمبا 
الصعوبُة كلُّ الصعوبة يف فَػْرضها، وكاف النجاح يُْكَتب لَكْنَت بفضل َعْوِف 

باُؾ يكوف عند عدـ ذلك الَعْوف، وما كاف ألخبلٍؽ ربٍّ مرىوب، واالرت
 َحْتِميَّة خالصِة العقل أف تكوف شافيًة َحْتًما.

وإذا ما ُسِلَكت سبيل اللَّْغو فأُريد َوْضع منهاج يف األخبلؽ أمكَن 
قياـ ىذا اؼبنهاج على اؽبََوى أو ؿببِة الَغرْي أو الضرورة أو على عناصَر 

ليِّ َقطُّ، والشخُص الذي ينقاد للرباىني القائمة أخرى، ال على اؼبنطق العق
على التأمل والعقل فقط سائًرا وراَء خياِؿ كثرٍي من الفبلسفة ال يناؿ َأيَّ 
، وال تُػَعتِّم أخبلٌؽ كهذه أف تتبلشى عند أوؿ نَػْفَخة نَػْفِعيَّة،  ثباٍت ُخلِقيٍّ

                                                 
خيل إذل صبيع موجدي األخبلؽ العقلية أف العقل يكفي اإلنساف ليسري يف اغبياة، وتثبت العبارة اآلتية  ٔ

 يطمئن إذل اليت نقلها مسيو الشوليو من كنت أف ىذا الفيلسوؼ اؼبشهور أبصر، يف َناية األمر، أنو ال
 توجيو قواعد األخبلؽ القائمة على العقل، قاؿ َكْنُت:

لدي كتاب من اؼبفضاؿ اؼبرحـو سولزر يسألين فيو: ما ىي العلة يف أف اؼببادئ اػبلقية اليت يقنع هبا العقل 
ذات أتثري ضعيف يف العمل؟ وقد أخرت جوايب طمًعا يف أف يكوف جامًعا، بيد أنين دل أجد سوى ما َيِت 
وىو: أف األساتذة ال يستنبطوف تعاليمهم على ضوء اغبقيقة، بل يفسدوف الدواء الذي يودوف أف يكوف 

 شافًيا، وذلك لتنطسهم وصبعهم من كل انحية عوامل صاغبة غبملنا على اػبري.
 يثبت ىذا اعبواب اؼببهم درجة ارتباؾ َكْنَت ذباه الربىاف الصائب الذي وجهو إليو مراسلو. 
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ب أف تُػْعَزى وعند األشخاص الذين يَػْزُعموف ازَباَذ العقل دليبًل ؽبم هب
األعماؿ الصغرية إذل اػبوؼ، واألعماُؿ اؼبتوسطة إذل العادة، واألعماُؿ »

 كما قاؿ نِيْتِشو.« العظيمة إذل الزَّْىو

ومن الواضح أف شأف العقل يف األخبلؽ ليس ِصْفًرا، بل ضعيٌف إذل 
َفع، أحيااًن، يف معارضة شعوٍر بشعور ، الغاية، وىذا إذل أف اؼبنطق العقلي يَػنػْ

 ويف َوْزف الِعَلل ويف اجتناب األعماؿ اػبَِطَرة، ولكن العقل، وإف كاف ينتفع
ان. بُِقَواان اػبَِفيَّة، ال يبكنو أف وبَِلَّ ؿبلَّ السَِّجيَّة واؼبَُؤثَِّراِت البلشعورية اليت  ُتَسريِّ

وْلنَػْبَحث اآلف يف اأُلُسس اغبقيقية اليت تقـو عليها األخبلؽ، واليت 
 األُسس اؼبذكورة يف ىذا الفصل.زبتلف عن 
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 انفصم انساتع

 انعىامم احلميميح يف األخَلق اجلمعيح

ٌُ انؼبدُح( ١) َّخ األخالق فٍ ػبيالٌ انؼبوُّ وانشأ ًِْؼ  انَج

تنشأ أخبلؽ اجملتمعات عن الضرورات اليت تَػْفِرُضها الِبيَئة، أي عن 
طاف القوانني يف بدء شروط حياة اجملتمعات، ورُبَْفُظ أخبلؽ اجملتمعات بسل

األمر، ولكنها ال تَػْغُدو اثبتًة إالَّ بعد أف تتحوؿ إذل عادات موروثة َتْدَعمها 
ُـّ والعادُة نبا عامبل األخبلؽ عند ُمْعَظم  قوة الرأي العاـ، فالرأُي العا

 الناس.

تلك القدرُة الرائعة الَعُدوَّة للعقل، واليت يَػُروقها أف »قاؿ َپْسكاؿ: 
و لَتُدؿَّ على سلطاَنا يف كلِّ شيء َأْوَجَبْت يف اإلنساف طبيعًة تسيطر علي

يِت غرُي الرأي العاـ؟ وما الذي يُػْنِعم … اثنية  وما الذي يَبُنُّ ببُػْعِد الصِّ
… ابالحرتاـ والتقديس على الناس واألعماؿ واألعياف غرُي الرأي العاـ؟ 

ُـّ يتَصرَُّؼ يف كلِّ شيء، وىو ىَبْلُ  ق اعبماَؿ والعدؿ والسعادة فالرأُي العا
 «اليت ىي خرُي ما يف الدنيا.

وحياُة اجملتمعات إذ تَِنمُّ على مبلَءمتها الدائمة لِبيَئتها فإف األخبلؽ 
َـّ من حيث النتيجُة، يَػَتَطوَّرَاف بَتَحوُّؿ الِبيَئِة َحْتًما،  اعبَْمِعيَّة، والرأَي العا

خبلؽ اعبَْمِعيَّة تتغري ببطٍء أيًضا، ويقع ورَبَوٌُّؿ كهذا إذ وَبُْدث ببطٍء فإف األ
ىذا التغري بسرعة إذا ما تغريت البيَئة االجتماعية بَػْغَتًة أايـ الثػَّْورَات ويف 
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االنقبلابت العظيمة مثبًل، فهنالك تتبلشى اؼببادئ التقليدية ويعود إذل 
 الغرائز الفطرية، اليت كانت تَػْزُجُرىا تلك التقاليُد، سلطاَُنا.

خبلُؽ اعبَْمِعيَّة إذ تستند إذل الرأي العاّـِ على اػبصوص فإَنا واأل
ـَ الزعازع االجتماعية القوية حني ينقطع نفوذ الرأي العاّـِ عن  تَػْنَحلُّ أاي
التأثري، وقد َقصَّ التاريخ علينا أنباَء حوادَث فباثلٍة لليت رواىا تُوِسيِديُد عن 

 خبلؽ.جائحة اْضَمَحلَّْت هبا صبيع قواعد األ

ا » ُأريد اللهو ببل إبطاء ودل يُػْنَظر إذل غري اللذة الراىنة؛ وذلك َعدِّ
لؤلمواؿ واغبياة َعَرَضنْي زائلنْي، ودل َيُدْر يف َخَلد أحد أف يسعى إذل َىَدؼ 
شريف، الحتماؿ اؼبوت قبل الوصوؿ إليو، واللذُة الراىنة وما يُػَؤدِّي إليها 

ئًعا انفًعا، فما كاف للخوؼ من اآلؽبة وال من أيِّ طريق نبا كلُّ ما بدا را
 «أليِّ قانوٍف بشريٍّ أف يَػْردعا إنسااًن.

وِمْثُل ذلك ما َحَدَث يف ُمْعظم اعبََوائح الكربى، فقد الحظ بُوَكاُس 
 زواَؿ صبيع الفضائل اػبُلقية بسرعة يف أثناء جائحة فُلورَاْنس.

تكوين األخبلؽ اعبامعة  وإذا ما ُأريد وزُف قوة العادات والدِّايانت يف
وجب االعرتاُؼ أبف عمل العادات أشدُّ من عمل الدِّايانت؛ ألَنا أقوى 
منها كثريًا، واآلؽبُة إذ كانت بعيدًة وكانت الزمرُة االجتماعية قريبًة َبَدْت 
مقاومة الزمرة االجتماعية أصعَب من مقاومة اآلؽبة، وَزَعم اؼبصلحوف 

ة ابسم العقل فلم يبارسوا عمبًل مستمرِّا َقطُّ، تقويَضهم للعادات االجتماعي
َأَجْل، يُبِْكن اؼبصلحني أف يَػْقِلُبوا اجملتمعاِت بتخريب ُمَكدٍَّس، ولكن سلطاف 
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اؼباضي ال يَػْلَبث أف يعود، وآيُة ذلك ما َكدَّْسناه من الثػَّْورَات غرِي النافعة 
 يف قرف واحد.

م أتثري العادة يف تكوين وما ىو السبب يف َضْعف أتثري العقل وِعظَ 
األخبلؽ االجتماعية؟ سبب ذلك ىو، أواًل: أف العادة ُتْشَتقُّ، على 
، من الضرورات العاطفية والدينية اليت ىي أقوى من صبيع العقوؿ،  العمـو
وسبُب ذلك ىو، اثنًيا: أف العادة تستقرُّ بدائرة البلشعور حيث تَػْنَضج 

 عوامل السلوؾ.

فبلسفة القليلني الذين أبصروا أف األخبلؽ ونِيْتِشو ىو من ال
 االجتماعية ليست سوى عنواف العادة، قاؿ نِيْتِشو: 

ال أخبلَؽ حيُث ال سلطاف للعادات، وكلما ضاؽ ِنطَاؽ العادات 
ضاؽ ِنطاؽ األخبلؽ، والشخُص الطليق عاطٌل من األخبلؽ لَسرْيه َوْفَق 

 …َىَواه، ال َوْفَق العادة اؼبستقرة 

يِن حياُة األخبلؽ واػِببَلُؿ والفضائل إطاعًة للقانوف وللتقاليد وتَػعْ … 
 القائمة منذ زمن طويل.

والعادة ىي من القوة حبيث رَبِْملنا على النزوؿ عند ُحْكمها، ومن 
 الصواب قوؿ ذلك العادل: 

إف كلَّ أخبلؽ ىو َضْرٌب من االستبداد ابلطبيعة، وابلعقل … 
جوىُر األخبلؽ وقيمُتها يف َقْسرىا و … أيًضا، ىو عكٌس لبلنطبلؽ 

 اؼبستمر.
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ويف ىذا الفصل ويف الفصوؿ السابقة بَػيػَّنَّا أف األخبلؽ ليست وليدَة 
اختياٍر أو نتيجَة إرادٍة إؽبية، فاألخبلُؽ ىي بِْنت ضروراٍت أوجبتها الِبيَئة 

نني االجتماعية فَتَحوََّلت إذل عادات مقدارًا فمقدارًا، َث استقرت بفعل القوا
 بعض االستقرار.

واألخبلُؽ إذا ما ثَػبَػَتت يف النفوس كانت جزًءا من الواجبات اليت 
تكتنفنا من اؼبهد إذل اللحد فبل نُػْبِصرىا يف الغالب، وقليلوف من هَبُْرئُوف 
على السري وعلى التفكري ـبالفني من وبيطوف هبم، وقليلوف من يكونوف 

وزوف مثَل ىذه اآلراء إالَّ ذوي آراء أصلية ؽبذا السبب، وىم ال وب
 ابعتزاؽبم.

وكبن إذا ما ُوفِّْقنا لِبياف ثَِقل اؼبَُؤثِّر االجتماعيِّ فإف ذلك ال يبنعنا من 
أف نذكر وجود ما ذىب إليو َكْنُت من األخبلؽ اغبَْتِميَّة، ولكن مع َعْزوىا 

. يّنٍ ، ال إذل مصدر َرابَّ  إذل مصدر اجتماعيٍّ

 االعزًبػُخ ثبنًصهذخ نفشدَخا األَصَشِح َيْضُط( ٢)

ىَبَْضع الرجل اؼبتمدف لقواعِد سلوٍؾ من أصوؿ ـبتلفة، ىَبَْضع 
لؤلخبلؽ الشخصية وأخبلِؽ زمرتو وأخبلؽ اجملتمع، وىكذا وَبُوز ذلك 
الشخص سلسلًة من األخبلؽ اؼبَْنُضوَدة اليت يعمل كلّّ منها تَػبَػًعا لؤلحواؿ، 

، ولكن مع تصادمها يف بعض ولكن من غري أف تتوافق على الدواـ
األحياف، ويبكن الوطنيَة، مثبًل، أف تُػَعاِرض األخبلؽ الدينية، ويبكن 
األخبلَؽ اؼبنزلية، مثبًل، أف تعارض األخبلَؽ الطََّبِقيَّة كما يف اإلضراابت 
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على اػبصوص، وقد تُػَقارِع األخبلُؽ التقليدية األخبلَؽ اليت َكوَّنَػْتها 
 النظرايت اغبديثة.

إذل عوامل تلك الُقَوى ُيضاؼ نفوذ العواطف واؼبشاعر، وفبا يُػْرِبك و 
 اإلنساَف كثريًا أف ُيْضَطرَّ إذل موازنِة عوامَل كثريٍة كتلك.

والواقُع أف اإلنساف ال يبارل ابنسجاـ تلك العوامل إال قليبًل، وىو 
، ووبافظ القانوف والع ـَ وَبُْدث بنفسو على العمـو ادة يَدَُع ىذا االنسجا

َواف التوازف بني  ُـّ على َضْرب من األخبلؽ اؼبتوسطة اليت ىي ُعنػْ والرأي العا
 ـبتلف الُقَوى الفردية واالجتماعية.

ويف اؼبسارح والرواايت وحَدىا تقريًبا تبدو اؼبصادماُت اػبُلقية 
العظيمة اليت ال تُػْفَصل أحيااًن كحاؿ إديپ الذي ُذِعر إذ َعِلم أنو قَػَتل أابه 

و، فبل وتَػزَ  وَّج أمَّو، أو حاِؿ نَبِْلت الذي ضبُِل على االنتقاـ ألبيو إبقناط أمِّ
 بقاَء جملتمع حبدوث تلك اؼبزعجات كثريًا.

 ، وليس للمصادمات اػبُُلقية اليومية مثُل تلك األنبية غبسن اغبظِّ
، واغبياُة اليت رَبِْفز الناس يف ؾبراىا تقضي عليهم ابغبركة من غري كبرِي تفكريٍ 

وُيَسلِّم ُمْعظم اؼبخلوقات بذلك بسهولة، ويََدُعوف أنفَسهم هتتدي بتلقينات 
 الساعة الراىنة.

واؼبصادمُة اػبُلقية الوحيدُة اليت ُتصاَدؼ يف اغبياة عادًة ىي ما قد 
يكوف من تناقض بني اؼبصلحة الفردية ومصلحة اجملتمع، وليس لدى الفرد 

دافعٍة إذل َوْقف نفسو على اؼبصلحة سوى أسباٍب بعيدٍة قليلِة التأثري 
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العامة، وليس للمجتمع، مع ذلك، من دواـٍ فبكن بغري َمْزج تَػْيِنك 
اؼبصلحتني، وهبب، ؼبعرفة درجة الثبات يف األمة، ومن َثَّ معرفة مصريِىا، 
، على اػبصوص، اغبدوُد اليت سبتزج اؼبصلحُة الفردية واؼبصلحة  أف تُػَعنيَّ

 .االجتماعية ِضْمَنها

وال يكوف ذلك االمتزاج اتمِّا إالَّ عند الشعوب اليت ثَػَبت مزاجها 
ف سلطاف الروماف كاف أقلُّ جنديٍّ يَػَرى  النفسيُّ حبياة طويلة سابقة، ففي إابَّ
تَػَقمَُّص عظمِة رومة فيو، وعكُس ذلك حاُؿ الربابرة الذين كاف وبارهبم 

القوميِّ فُيَمثِّلوف دور اؼبرتزقة اعبنديُّ الروماينُّ فكانوا عاطلني من الُغُرور 
 العاديني غرَي انظرين إذل سوى مآرهبم الشخصية أو مآرب زعمائهم.

ولئلنكليز يف أايمنا مبدأ شبيو دببدأ الروماف، فبل يَػْغُفل الواحد منهم 
عن مصاحل بلده االجتماعية اثنيًة، فهو يعتقد، على الدواـ، أنو يتكلم 

نفَسو يف كلِّ مكاف فبثبًل ألمتو، فلما بَػَلغ  ابسم بريطانية العظمى ويُعدُّ 
الَكْپِِتُ سُكوُت القطَب وأحسَّ ُدنُػوَّ أجلو كتب وصَيتو اليت َشخَّص فيها 

 نفسو ابألمة اإلنكليزية كما يبدو ذلك من األسطر اآلتية: 

لست آِسًفا على ىذا العمل الذي يُػْثِبت قدرَة اإلنكليز على 
وف فيما بينهم انظرين إذل اؼبوت دبثل بسالتهم يف األعماؿ الشاقَّة فيتعاون

وكبن إذا ما َبَذْلنا حياتَنا يف ىذا العمل كاف ذلك يف سبيل … اؼباضي 
 شرؼ ببلدان.

وتلك التضحيُة سبَّْت ببل ُجْهد ما داـ ذلك الرائُد الشجاع قد قَػَرف 
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.  شرَؼ ببلده بشرفو اػباصِّ

ف اجملتمع إذا كاف يبكنو أف واغبقُّ أنو هبب أالَّ يغيب عن الباؿ أ
يَػْفِرض بقوانينو بعَض الزواجر فإنو ال يُوفَّق عبعل ىذه القوانني ؿبرتمًة طويَل 

عندما زمٍن عند مُبُوِّ األثَػَرة الشخصية على حساب اؼبصلحة العامة، أي 
َاٍه ـبالف الذباه مصلحتو، واالرباُد إذا ما   َتِسري أخبلؽ أفراد ذلك اجملتمع ابذبِّ

. انقًصا َضُعف اإلخبلص للمصلحة العامة يوًما بعد كاف  يـو

ويَػَهُب َمْزُج اؼبصاحل الفردية ابؼبصاحل العامة قوًة عظيمة لؤلمم كما 
قلُت ذلك غرَي مرة، وقد وَبُْدث مثُل ذلك اؼبَْزج لدى قـو من الربابرة بفعل 

ن أحقادىم اؼبشرتكة العنيفة، ولكن ؼبدٍة قصرية، ومن ذلك أف كتائَب م
َقضُّ ابغِبَراب على مدافع الرتؾ القاذفة للقنابل فبل تبارل  البلغار كانت تَػنػْ
تلك الكتائُب هببلؾ نصفها؛ ِلما كاف يَػْغِلي يف صدورىا من ِغلٍّ نشأ عن 
ِة قروف، فعاد اعبنديُّ يف تلك الكتائب ال يكوف من ِطراز  اضطهاد ِعدَّ

رِيَة عن ضروراٍت سياسية ذِباه اعبنديِّ الروسيِّ الذي كاف يدافع يف َمْنُشو 
عدوٍّ ؾبهوؿ لديو فبل يَبُْقتو، بل من الذين أتصََّلت فيهم اللعنة فعزموا على 

 االنتقاـ ألنفسهم بسبب ما ُصبَّ عليهم من الشتائم.

ويف أايمنا يتألف من الوطنية، أي من اؼبشاعر واؼبصاحل اليت تشتمل 
يف األمة اليت تساورىا، والوطنيُة يف عليها تلك الكلمة، قوٌة ُخُلقيَّة عظيمة 

إنكلرتة وأؼبانية وأمريكة عامُل قدرٍة أنفُع من اؼبدافع، وَلُسْرعاف ما َيَِْفل قبم 
 األمة اليت تزوؿ فيها عبادة الوطن.
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(٣ )ٍُ  خالق فٍ ُصَيِش انًجزًغ انىادذ انًخزهفخاأل ركىَ

ؼبُْحِدثَة لبعض تكلمنا عن الضرورات الناشئة عن الِبيَئة االجتماعية وا
َية غبياة اجملتمع عنها.  القواعد اػبُُلقية اليت ال غُنػْ

يف األزمنة اغبديثة  -ولكن اجملتمع ليس بِيَئًة متجانسة، فهو يتألف 
من زَُمٍر ـبتلفة ذاِت مصاحَل خاصٍَّة تَػْنُجم عنها أخبلٌؽ  -على اػبصوص 

 مستقلة، مباينٌة للمصلحة العامة يف بعض األحياف.

بادُئ اػبُلقية الضرورية غبفظ ـبتلف الزَُّمر االجتماعية، اغبربيِة واؼب
ناعية  إخل، ىي من القوة … والكهنوتية والقضائية واؼبالية والتجارية والصِّ

حبيث تَفِرض على الفرد يف بعض األحياف تَػنَػزُّاًل اتمِّا عن شخصيتو، والزمرُة  
ة ذِباه ـبالفات أعضائها كلما كانت ُمْغَلَقًة ؿبدودة بََدْت غرَي متساؿب

 اػبُلقية.

ويظهر إحداُث وجوٍه خاصَّة لؤلخبلؽ بوضوح عند النظر إذل األفراد 
ضعيفي األخبلؽ عادًة والذين يَػْبدوف ُمَتَشدِّدين يف شئوف زُْمَرهتم، ومن 
ذلك أف بعض ظباسرة اؼَبْصَفق )البورصة(، اؼبتحللني يف اغبياة العادية، 

َفِويَّة اليت يبكن اعِبداؿ فيها عند تصفية حساابهتم ما يُوُفوف بعهودىم الشَّ 
َقى منها،  داـ األمر الذي ُيْصِدرونو إذل الصَّرَّاؼ بصوت عاٍؿ ىو كلَّ ما يَػبػْ
ومع ذلك فإف تنفيذ مثل تلك العهود يَُكلِّفهم مبالَغ كبريًة يف بعض 

 األحياف.

األخبلؽ، فمن  ومن ذلك األمِر البارز نُػْبِصر شأَف الضرورة يف تكوين
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اؼبتعذر أف ُتَصاغ العهود كتابًة يف اؼبَْصَفق لضيق الوقت، والشخُص الذي 
هبادؿ يف عهوده هبعل كلَّ عمل يف اؼبَْصَفق أمًرا مستحيبًل فبل يُػَعتِّم أف 

 يُْطَرد من زُْمَرتو، فالفقُر أحبُّ إليو من ذلك.
وف، يف بعض األحياف، تك -ألَنا وليدُة ضروراٍت مهيمنة  -وأخبلُؽ الزَُّمر 

ذاَت قدرٍة وثبات أعلى من قواعد السلوؾ اليت يَػْفِرضها القانوف، إف كانت 
القوانني ال تتدخل يف ضَبْل الناس على رعاية أخبلؽ الزَُّمر تلك، وعلى ما 
ٍة على العمـو ذبَُِدىا ؿبرتمًة إذل الغاية، فمن  يف واجبات الزَُّمر من ِشدَّ

داَر خضوع أبعد العماؿ عن النظاـ ألوامر نقاابهتم ـبتلف األمثلة نعلم مق
اعبائرة خضوًعا فبزوًجا ابػبوؼ، ولو َأدَّت ىذه األوامر إذل ِحْرماَنم كلَّ 

 ُأْجرة.

وفبا رأيناه أف قوة األمة تقـو على َمْزج اؼبصلحة العامة ابؼبصلحة 
، اػباصة، أي على َمْزج اؼبثل األعلى اعبَْمِعيِّ ابؼبثل األعلى الف رديِّ

وتَػَتَجلَّى قوة اؼبعتقد الديينِّ أو السياسيِّ أو اػبُُلقيِّ يف ضبل الفرد على 
َخْلط ذينك اؼبثلني األعليني، أي يف مباىاة الفرد بنجاح ؾبتمعو كمباىاتو 
، فما كاف للجنديِّ الرومايّنِ أو عبنديِّ انپليوَف أف ينتظر  بنجاحو الشخصيِّ

ت، وتراه، مع ذلك، ينتحل ؾَبَْد رومة، أو ؾبَد غرَي اؼبتاعب واعبُُروح واؼبو 
اإلمرباطور كما لو كاف خاصِّا بو، فهو دل ُيَضحِّ بنفسو من أْجل غريه، بل 

 من َأْجل نفسو يف اغبقيقة.

واؼبثُل األعلى اعبَْمِعيُّ عندما يزوؿ ال يَػْنظُر الفرد إذل غري مصلحتو 
فز إذل التضحية بنفسو من الذاتية وفائدتو الشخصية فبل َيْشُعر أبيِّ حا
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َأْجل مصلحٍة خارجٍة عن مصلحتو، ىذه ىي حاؿ الروماف حينما كانت 
 جيوُشهم مؤلفًة من ُمْرَتزَِقِة الربابرة.

ـُ اكرتاٍث للخري  اه النفس ىذا عد ومن الطبيعيِّ أف ينشَأ عن اذبِّ
لم أو ابلبلعسكرية ، أي العاـ، واليوـَ يُػَعربَّ عن عدـ االكرتاث ىذا ابلسِّ

ابؼبشاعر اليت تَػْبُدو، على الدواـ، حينما ال هُبَاِوز َمَثُل الفرد األعلى 
 مصلحَتو الشخصية أو مصلحَة الزمرة الصغرية اليت ينتسب إليها.

ويف ىذه اغباؿ األخرية تشاَىد ظاىرٌة جالبة للنظر، فيُػَرى أف الفرد 
ي بنفسو يف سبيل الزُّْمَرة، بل يناؿ منها، يف مقابل بعض الروادع  ال ُيَضحِّ

َزوي  اػبفيفة، فوائَد شخصيًة ال يظفر هبا وحَده أبًدا، شأُف اؼبَُتَديِّن الذي يَػنػْ
ْير لُيعدَّ فيو قباتَو، فما يقضيو فيو من حياة التقشف ىو من أجل  يف الدَّ
مصلحتو اػباصة، ال من أْجل مصلحة اجملتمع، وِمْثُل ىذا أمُر الزَُّمر النقابية 

يت ال يطاِلب أعضاؤىا بغري فوائَد شخصيٍة غرَي مبالني دبصاحل اغبديثة ال
 اجملتمع العامة إال قليبًل.

إَذْف، هبب أف نَػُعدَّ نوعني للزَُّمر ـبتلفنْي عند الكبلـ عن أخبلؽ 
الزُّمر، فأما النوُع األوؿ: فهو مؤلٌف من الزَُّمر اؼبخلصة للمصلحة العامة 

صاغبها اػباصة، وأما النوع الثاين: فهو الْخِتبَلط ىذه اؼبصلحة العامة دب
 مؤلٌف من الزَُّمر اليت يَػُعدُّىا الفرد وسيلًة لِنَػْيل امتيازات شخصية.

وذلك التفريق ىو من األنبية دبكاف؛ وذلك ألف من نتائج توزيع 
العمل ابلتدريج زايدَة الزَُّمر االجتماعية اليت وَبُوز كلُّ واحدة منها مصاحلَ 
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للمصلحة العامة يف الغالب، وال نزاؿ غافلني عن الوجو  خاصًة مناقضةً 
َقى بو بني مزاعَم متباينٍة كتلك اؼبزاعم،  الذي يبكن اغبضاراِت أف تَػبػْ
فاجملتمع وإف كاف قادرًا، على الدواـ، ذِباه الشخص وىو منفرد، ضعيٌف 

ا ذِباه الزَُّمر، وفبا رُئي أف اغبكوماِت أذعنت لنقاابت ُمَوظَّفي  الربيد جدِّ
واػبطوط اغبديدية واؼبعلمني، ومن الواضح أننا ال نزاؿ يف اؼبرحلة األوذل 
من تلك اإلذعاانت اليت ال تُػَعتِّم أف يَبَْتدَّ َمَداىا، لَتأَلُّب زَُمِر صبيع 
الطبقات، ذاَت حني، على أساطني السلطة والثروة كي تنتزع ما عندىم 

 الذين يعيشوف بفضل األصوات االنتخابية.بقواننَي َيُسنُّها ؿُبْرَتِفو السياسة 

َفِصل الفرد يف اجملتمعات القادمة عن مصاحل بلده  ومن احملتمل أف يَػنػْ
العامة انفصااًل اتمِّا مكرتاًث ؼبصاحل زُْمَرتو فقط، فهنالك يتعذر وجود دستور 
، فبل يكوف يف مثل تلك اغبالة سوى قواننَي صغريٍة كثرية مبلئمة  ُخُلقيٍّ عاّـٍ

 حتياجات كلِّ زُْمَرة.ال

وفيما تقدـ بَينَّا الضرورَة اليت ىي من أعظم العوامل يف األخبلؽ 
االجتماعية، ولكنو يضاؼ إذل ىذا العامل عوامُل كثريٌة أخرى ؽبا أتثريىا مع 

 أَنا دونو أنبيًة.

ويف اجملتمعات اغبيوانية تظلُّ األخبلُؽ وليدَة الضرورات وحَدىا على 
نساف بعَض اؼبَُؤثِّرات اليت ىي بِْنت خيالو وبنُت اشرتاٍؾ حني ترى لدى اإل

خاطئ بني حوادَث ال صلة بينها، فهذه اؼبَُؤثِّرات تَػُقوده إذل عادات ال 
ُتَسوِّغها أية ضرورة، ومن ذلك أنو ال فائدَة اجتماعية، مثبًل، فيما حدث 

من ذبح أوالٍد يف قروف كثرية من ربريق أانس افْػرُتَِضت ؿبالفُتهم للشيطاف، و 



 050 

على مذابح ُموَلك، فاإلنساف دل يَِعْش، قطُّ، ببل أوىاـ ُمؤثِّرة يف سلوكو 
أتثريًا ابلًغا، ومن َثَّ تُػْبِصر أف األخبلؽ ال َتْصُدر عن مقتضيات االجتماع 

 وحَدىا، بل َتْصدر عن أوىامنا أيًضا.
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 انفصم اخلامش

 انعىامم احلميميح يف األخَلق انفسديح

 األخالق وشأٌ انفشدَخ األخالق ىٍَرك( ١)

ليس للقوانني اؼبُوَكِل إليها ضبايُة األخبلؽ اعبَْمِعيَّة، اليت ىي وليدة 
 ، أف تُػَبارلَ ابألخبلؽ الفردية، وذلك كما رأينا.اؼبشرتكةمقتضيات اغبياة 

وىنالك عوامُل ـبتلفٌة مستقلة عن الروادع االجتماعية تُِعنُي على 
شخصية، ومن أىمِّ تلك العوامل نَْذُكر السَِّجيََّة اليت تُوَلد تكوين األخبلؽ ال

… مع اإلنساف، وكثرٌي من الصفات اػبُلقية، كالصبلح واغبِْلم والصدؽ 
ومن قوؿ  إخل، يَػَتأَلَّف منو تُػَراث األجداد فَيْصُعب اكتسابُو على وجو مصنوع،

واعبياد من قوٍة  الثِّرياف يُػْنجُب األُب الصاحل أبوالٍد صاغبني، وما يف»ُىوراَس: 
 «حياء. فناشٌئ عن جنسْيهما، ولن يَلَد النِّْسر الكاسر َوْرقاَء ذاتَ 

 ؾبموعة ُمَقوِّماٍت عقلية وعاطفية»ويف الغالب تُػَعرَّؼ السَِّجيَّة أبَنا 
 ، فتعريٌف كهذا ال يَُسلَّم بو إال قليبًل؛ لَعَدـ تفريقو بني العقل«وشخصية
 والسجية.

يَّة ىي من دائرة العاطفة ابغبقيقة، وىي مؤلفة من ؾبموعة فالسَّجِ 
مشاعَر َيِت اإلنساف هبا معو، والعقُل إذا كاف يُِعنُي على التفكري فإف 
السَِّجيََّة تُِعنُي على السَّرْي، ومن ىنا تُػْبِصر أف شأف السَّجيَّة كبرٌي يف عادَل 
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 السلوؾ،
جيَّة، لثَػَباهِتا، يَػْعُسر كلُّ ومن َثَّ يف األخبلؽ الفردية، ولكن السَّ  1

 ىذه اؼببلحظة ذىب أشهر علماء األخبلؽ. وإذلأتثري ابلغ فيها، 

َهاِور:  أيبكن األخبلَؽ أف ذبعل من غليظ القلب رجبًل »قاؿ ُشوپِنػْ
، فالفروُؽ اػبُلقية غريزيٌة اثبتة، وما اػببيث يف  رحيًما عاداًل ؿبسًنا؟ َكبلَّ

وجيوهبا السَّامَّة فبل تتخلص ىي وال ىو  أبنياهباألفاعي ُخْبثو اؼبوروث إالَّ كا
 «فبا عليهما إال قليبًل جدِّا.

وىذا الرأي الذي أبداه ذلك اؼبفكر الشهري قد أْبَدى مثَلو أعاظُم 
ليست الفضيلة شبرًة »الفبلسفة يف القروف القديبة، فقد قاؿ أفبلطوف: 

َسِعَد حبيازهتا فَِببَل أتََمٍُّل،  طبيعية وال نتيجًة للرتبية، ولكن اإلنساف إذا
. ال نقدر أف نكوف فضبلَء وال »ومن قوؿ سقراط وأرسطو: « فبفضٍل إؽبيٍّ

إخل، … رَُذاَلُء، فيظهر أف السجااي طبيعية، فإذا ما ُكنَّا عادلني َحِذرين 
 «اتػََّفَق لنا ىذا منذ ِوالدتنا.

ذلك يبكنننا أف نرى  وَيْصُعب َعَليَّ َأالَّ أقوَؿ بغري ذلك الرأي، ومع
فريًقا من الناس، وىم أكثر اآلدميني عدًدا على ما وبتمل، دل يَػْنُظر أولئك 
الفبلسفة إذل أمره، فهذا اعبَْمع الكبري ذو سجااي َىيَِّنة غرِي ذات َمَناٍح َقِويَّة 

                                                 
عمل، على اػبصوص، ىم الذين وبسنوف فهم الفرؽ بني السجية والعقل، قاؿ اعبنراؿ مارموف: رجاؿ ال ٔ
عندما تستحوذ السجية على العقل ويكوف للعقل بعض االتساع يسار إذل ىدؼ معني ويؤمل يف بلوغو، »

إذل  وعندما يستحوذ العقل على السجية بغري الرأي واػبطط والوجهة ببل انقطاع لنظر العقل الواسع
اؼبسائل بوجهة جديدة يف كل آف، ولوال تدخل اإلرادة يف تلك التقلبات لتذبذب اإلنساف بني ـبتلف 
االذباىات من غري أف يستقر على واحد منها، وىو بداًل من أف يدنو من اؽبدؼ يبتعد عنو، يف الغالب، 

 )من كتاب النظم العسكرية للجنراؿ مارموف(.« برتدده فيضل.
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 إذل اػبري أو إذل الشرِّ فَيْسُهل توجيهو.

ة ويَػتَِّصفوف دبزاجهم النفسي ويقاـو ذوو السجااي القوية تقلباِت الِبيئَ 
الثابت، غري أف أولئك الذين ندعوىم بذوي السجااي اؽبَيِّنة ذوو قابلياٍت 

 متقلبة فيُػَعانُوف صبيع اؼبؤثِّرات اػبارجية لتَػَقلُّب شخصيتهم ببل انقطاع.

وتبلحُظ تلك اغبالة لدى األمم اليت دل تستقرَّ روحها فبل رُبَدِّد 
 ينشأ عن األحواؿ من التقلبات.أخبلقها القومية ما 

َهاًجا قادرًا على ربويل ذوي السجااي اؽبَيَِّنة إذل  َأَجْل، ال ترى ِمنػْ
أبطاؿ، غري أف الرتبية الصاغبة تَػْقِدر على منحهم من األخبلؽ ما ينتفعوف 

 بو قليبًل يف اغبياة.

ي اػِببَلؿ الطبيعية، وىي سبَْ  َنح والرتبيُة عند ذوي السجااي القوية تُػَنمِّ
الضعفاَء قليبًل، وقليبًل فقط، من النشاط الذي وبتاجوف إليو، وقَػلَّما َيْصُدر 
عن الناس أقصى ما يستطيعونو، ففي الناس ما هبهلوف وجوَده فيهم من 
اؼبمكنات فُتْظِهره الرتبية أو األحواؿ، ومن ذلك أف انپليوف أظهر من ظُبُوِّ 

 رتقاء إليو عندما تُػْعَرؼ ِقَياَدهتم.البطولة يف الناس ما يَػْقِدروف على اال

نَػَعْم، إف الِبيَئة االجتماعية تؤثِّر يف قابليات األفراد، تَػبَػًعا ِلما يُػَرى يف 
فضائل بعض األعماؿ ومساوئها من القيمة، غري أنو َيْصُعب على تلك 
 اؼبَُؤثَِّرات أف تتغلب على اؼبُُيوؿ الطبيعية، وىي ال تُػَؤثِّر يف سوى الطبائع

اؼبُحاِيدة، أي السجااي اؽبَيَِّنة اليت ال َلْوَف ؽبا، فَيْسُلك صاحُبها سبيَل اػبري 
 أو سبيَل الشرِّ حبسب ما تسوقو األحواؿ إليها.
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ويَػَتَجلَّى أتثري السجااي يف أخبلؽ األمم دبثل أتثريه يف أخبلؽ األفراد، 
غرِي الصفات الفارقة  فمن اؼبعلـو وجوُد قابلياٍت عامَّة تُػَعدُّ سجااي للِعْرؽ،

اػباصَّة ببعض الناس، كعناد اإلنكليز وتَػَقلُِّب الفرنسيني وَصَلِف اإلسباف، 
وزبتلف ىذه السجااي العامة ابختبلؼ األمم فَػُتْمِلي سلوًكا ـبتلًفا يف أحواؿ 

أخبلقًا متباينة مع أف اؼببادئ اليت متشاهبة، وىي توجب، من حيث النتيجُة، 
 مكاف. ُتب واحدٌة يف كلِّ ُتْشَحن هبا الكُ 

َقى، يف  ومبلحظاٌت كتلك تكفي إلثباتنا أف تعليم األخبلؽ النظريَّ يَػبػْ
، وماذا يَػْقِدر عليو،  الغالب، عاجًزا عن التغلب على االستعداد الطبيعيِّ

 مثبًل، ذِباَه أثَرِة الزِّقْبِيِّ وِخفَِّتو وَكَسلو وَشَبقو؟

ِة يف إحداث أخبلٍؽ صَبِْعيَّة ونرى أف البيَئة االجتماعية، البال غة الُقوَّ
 َتْدَعمها القوانني، ذاُت أتثرٍي ضعيف يف األخبلؽ الفردية.

فاإلعجاُب  وقوُة الرأي وحَدىا ىي اليت ربوؿ دوف كوَنا ِصْفًرا يف ذلك،
ُـّ ببعض اػِببلؿ يُػَنمِّي ىذه اػِببلؿ يف األشخاص اؼبتصفني هبا قليبًل.  العا

اغبربية وتقديُر الشجاعة خصائَص فرديًة ـبتلفة كروح  وتُػَولِّد اؼبعارؾُ 
إخل، وال يُػْنِكر … اؼببادرة، وتضحيِة اؼبصلحة الفردية يف سبيل اجملتمع 

ُدعاة السَّبلـ الذين يَِئنُّوف من اغبروب فيَػُعدُّوف اؼباضَي وجًها من وجوه 
لفاقدَة الرضبة اؽبمجية أف وقائَع األجداد الضَّارِيَة ومبلحَم القروف األوذل ا

َأْسَفَرت عن حدوث خبلؿ كاؼببادرة والصرب والثبات ينتفع هبا الرجاؿ 
ْلم  اؼبعاصروف يف مشاريعهم العلمية والصناعية والتجارية، ولو كانت السِّ
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 وحَدىا رائدَة األجداد أَلدَّْت إذل ضروٍب من األثَػَرِة ال تقـو هبا أية حضارة.

 ُخاالثزذائ انفشدَخ األخالُق( ٢) 

ال تَػَتَكوَُّف األخبلؽ الفردية يف يـو واحد، وىي ُتْشَتقُّ، كاألخبلؽ 
 اعبَْمِعيَّة، من ماٍض طويل، وزبتلف ابختبلؼ اغبضارة.

وكانت األخبلؽ ابتدائيًة إذل الغاية يف أوائل البشرية، حَّت إَنا دل َتَكْد 
ُر اجمليد من  تُوَجد يف زمن أومريس، ومن الَعَمى الغريب أف يُػَعدَّ ىذا الشاع

ُكتَّاب األخبلؽ، فقد كانت األىواء تستحوذ على ُمَقاتِِليو فيَػْبُدوف فائرين 
على الدواـ، فما كانوا لُِيْحجموا عن ضروب الغدر والعنف واإلجراـ، 
وكانوا يبارسوف، مع ذلك، من الفضائل ما ىو ضروريّّ لشروط حياهتم  

 افة اآلؽبة.كالشجاعة وحبِّ الوطن واأُلْسَرة والِقَرى وـب

وأىمُّ عيٍب يف ُمَقاتِِلي العصر اأُلوِمرِييِّ ىو عيُب االندفاع اؼبُْفِرط 
الذي يَػْبُدو يف صبيع الفطريني، أي إف أولئك اؼبقاتلني كانوا عاجزين عن 

 مقاومة ما سُبِْليو عليهم غرائز الزمن.

وكانت فائدة ضبط النفس تبدو واضحًة إذل الغاية فيُػْنَظُر إذل ىذه 
اػبَلَّة بعني التقدير، وإف دل يبارسها سوى األقَػلِّني كما يف زماننا، وكاف 
أغارقة ُأوِمرُيَس يعرتفوف بقيمة َخلَّة ضبط النفس اعرتافًا اتمِّا، وإف دل 

ا أف سَبَْدح أوليَس حينما صادفتو يف ڨيبارسوىا َقطُّ، فقد أرادت ِميِنرْ  َُ
 «ر وَسيُِّد حركات نفسو.إنك ذلك الزعيُم اغبَذِ »إيتاؾ فقالت لو: 

وإذا كانت تلك الفضيلة اػبُُلِقيَّة دل تَػُعمَّ إال ببطء لدى ُمْعَظم األمم 
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فإَنا ؿبلُّ تقدير كبري يف كلِّ مكاف كما أقوُؿ ُمَكرِّرًا، وَكأف روماَف القروف 
َأصْبَُل »القديبة وإنكليَز الزمن اغبديث ُمتَِّفُقوَف على ترديد قوؿ ُىورَاَس: 

َية وإسبانية يف قَػْبَضتو.ابؼب  «رء أف َيْضُبط نفَسو من أف هبمع لِيبػْ

وما كانت أخبلؽ اآلؽبة يف زمن ُأوِمريُس لتفوؽ أخبلؽ اآلدميني، فقد  
كانت تبدو ذاَت أثَػَرٍة وِحْقٍد وشهوة، ومن الطبيعيِّ أف كانت ىذه صورًة 

 ألخبلؽ عصرىا.

ور، ونَػْعَلم من اأُلوِديِسو أف وتلك اآلؽبة كانت تبدو تَػوَّاَقًة إذل النُّذُ 
ُأولِيَس َوَقَف ِقْسًما ُمِهمِّا من وقتو على القرابني، وكاف أفبلطوُف قليَل 
االحرتاـ لآلؽبة الوثنية فيلوُمها على سهولة إغوائها ابلعطااي، واستطاع 
خلفاء أفبلطوف أف يَػَرْوا أف اؼبؤمنني يف كلِّ جيل ومن أيِّ دين دل يتخذوا 

خرى غرَي تلك الستمالة آؽبة السماء، فاإلنساُف إذا ما كاف غرَي طُُرقًا أ
 ُخُلِقيٍّ كانت آؽبُتو على شاكلتو.

(٣ )ٌُ  انفشدَخ األخالق ركىٍَ فٍ انًُفؼخ شأ

تُػَؤدِّي اؼببلحظات اؼبعروضُة آنًفا إذل البحث ابختصار يف شأف اؼبنفعة 
 اليت اسُتْشِهَد هبا كثريًا يف تكوين األخبلؽ.

أبف األخبلَؽ االجتماعية تقـو على اؼبنفعة ىو من اغبقائق  والقوؿُ 
اؼببتذلة كما يلوح، فمن النفع الواضح للفرد أف وَبْرَتِـ الفرُد القواننَي، فهو 
إذا ما انتهك حرمَتها َعرَّض نفسو للعقوابت، ولكن من اػبطأ أف يقاؿ 

.  بقياـ األخبلؽ الفردية على ذلك األساس النفعيِّ
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بلُؽ النفعية، اليت ُبشر هبا منذ زمن سقراط، الفرَد أبف توِصي األخ
يكوف فاضبًل ِلما يف الفضيلة من اؼبنافع واجتناب اؼبوانع، وىذا ما يُػَعلِّمو، 
تقريًبا، فبلسفُة اإلنكليز السابقوف وأصحاُب مذىب الذرائع اؼبعاصروف، 

 قاؿ ِويْلَيم ِجيْمس:

 تقريًبا. مهما كاف َوْجو ىذا النافعيقـو العدؿ على ما ىو انفٌع يف َسرْيان، 

ويقـو العدؿ، حبسب ىذا التعريف، على ما ىو انفع، ولكن من 
 الذي وبكم يف الشيء النافع؟ أفيكوف الفرد أـ اجملتمُع ىو اغباكم؟

فيها من  يَػُعدُّ اجملرموف السََّرَؽ والقتَل وما إليهما أمورًا انفعة ِلما هبَِدونو
 تمُع مثَل ىذه األعماؿ ِلما هبَُِده فيها من ضرر لو.الفائدة، ويَػْقَمع اجمل

خاضًعا لو،  ما داـ الفرد -كما ىو واضح   -واجملتمُع وحَده ىو اؼبقياس 
 وتكوف اؼبنفعة، إذ ذاؾ، إطاعًة لتعاليم اجملتمع فبا ال ِجداؿ فيو.

بَػْيَد أف الَقْسر االجتماعيَّ يتوارى يف موضوع األخبلؽ الفردية، 
ما ازبذ منفعَتو دليبًل وحيًدا لو كاف ذا أخبلؽ ىزيلة أو كاف  والفرُد إذا

عاطبًل من األخبلؽ َعَطبًل اتمِّا، ومن العبث أف يقاؿ إنو هبب عليو أف 
تُوِجب يبارس الفضيلة؛ ألَنا تؤدي إذل السعادة، فكلّّ يَػْعَلم أف الفضيلة ال 

 دَّ السعادة.السعادة يف كلِّ وقت، وأَنا تتضمن، يف الغالب، ِكفاًحا ض

ْرَفة يُوِرث َأثَػَرًة وثيقة بسهولة، وىو ال وُبِْدث أيَة  ومقياُس اؼبنفعة الصِّ
أخبلٍؽ متينة، وليس يف ازباذ اؼبنفعة الشخصية ىاداًي ِسرُّ تضحية أانٍس  
كثريين أبوقاهتم وثروهتم، وحبياهتم يف الغالب يف سبيل غاايٍت نبيلة؛ َكَقْدح 
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، ومغا نفوسهم للهبلؾ مِرهتم يف أسفار َخِطَرة، وتعريض زاند فكرىم الغضِّ
لشرؼ اإلنسانية، إف  إخل، ويبكن أف يقاؿ،… إنقاًذا ألمثاؽبم من اؼبوت 

 اؼبنفعة، أي األَثَػَرَة، دل تكن عامل َسرْيىا الرئيَس َقطُّ.

ومن السهل، إَذْف، أف يُْدَرؾ أف النػَّْفِعيَّة كانت عند بعض الفبلسفة 
 «.إنكارًا لؤلخبلؽ»ْنَت مثبًل، على الدواـ، َككَ 

والناحيُة الضعيفة يف األخبلؽ الدينية ىي، ابلضبط، يف أف تكوف 
اؼبنفعة وحَدىا عامَل سلوؾ، وأيُّ شيٍء أنفُع للفرد، ابغبقيقة، من أف يفوز 
ابعبنة وهبتنب جهنم؟ فالفرُؽ الوحيد بني األخبلؽ النفعية لدى الفبلسفة 

ء البلىوت ىو أف األوذل: ذَبَْعل السعادة يف واألخبلؽ النفعية لدى علما
 ىذه اغبياة الدنيا، وأف الثانية: ذبعلها يف اغبياة اآلخرة.

(٤ )ٌُ  انفشدَخ األخالق ركىٍَ فٍ انالشؼىس شأ

كانت أخبلؽ األوائل ِفْطرِيًَّة إذل الغاية كما قلنا، فكاف اػبري عند 
 تلو عدوُّه.الشخص يف قتل عدوِّه، وكاف الشرُّ عنده يف أف يق

وَقَضت الضرورات ابغبياة اؼبشرتكة ففرَضت بعض القواعد الضرورية 
يف سبيل اؼبصلحة العامة فتكاملت األخبلؽ االجتماعية رويًدا رويًدا، 
وُوفَِّقت القوانني اؼبدنية والدينية لتوطيد ىذه األخبلؽ بزواجَر شديدٍة أسفر 

القواعد االجتماعية أمًرا عل مراعاة عملها الرادع اؼبَُكرَّر يف ِعدَّة قروف عن ج
 ابلتدريج. غرَي شعوريٍّ ابلتدريج، ومن َثَّ أمًرا سهبًل 

، ودل تَػُقْم حضارة بغري ىذا التقدـ  ونشأ عن تقدـ اإلنساف االجتماعيِّ
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ـُ أخبلٍؽ ال شعوريٍة مقبولة ببل َعَناء مقاـ أخبلٍؽ شعورية ال رُبْرَتـ  َقطُّ، قيا
 عقوابت شديدة إذل الغاية.بعَض االحرتاـ إال ب

وتطوٌر كهذا، صحيٌح يف األخبلؽ االجتماعية، صحيٌح أيًضا يف 
كاف  األخبلؽ الفردية اليت تَػَتَكوَّف بدخوؽبا دائرَة البلشعور، وىذا البلشعور إذ

فهنالك وبَِلُّ  اؼبهيمَن اغبقيقيَّ علينا كاف تكوينو برتبيٍة مبلئمة من األنبية دبكاف،
 اؼبفروض.  الذي يَِتمُّ ببل عناء ؿبلَّ األدب اػبارجياألدب الباطينُّ 

وىي َأْسًَن من إوباء بعض اؼبناىج  -وأثبتت التَّْجرِبة منذ زمن طويل 
. -العقلية العصرية  ـُ غرُي الشعوريِّ  الوسيلَة اليت يَػْرَسخ هبا النظا

ومبدأ تكوين النظاـ البلشعوري ىو مبدُأ النظاـ اؼبسيطر على الرتبية 
ناعات حيث يكوف لغري الشعوريِّ شأٌف عظيم، وال يف  صبيع اغِبَرؼ والصِّ

، بل يقـو على  يقـو ذلك اؼببدأ على تعليم ما هبب أف يُػْعَمل تعليًما نظرايِّ
ما يُػْعَمل فعبًل، فُيَكرَّر ىذا العمل إذل أف يَِتمَّ أمره ببل عناء، أي آليِّا غرَي 

، فعلى ىذا الوجو يكتسب العا َعتو، شعوريٍّ زُؼ على الِپَيانُو مزاولَة َصنػْ
 ويكتسب اعبنديُّ كيفيَة استعماؿ َأْسلحتو.

وينتقد الباحثوف غرُي اػببريين، ـبتارين، دقائَق تربيِة اعبنديِّ فيَػَرْوَنا، 
بعقلهم القصرِي، غرَي مفيدة، فيسألوف: ما نَػْفُع تلك اغبركات اؼبَُفصَّلة اليت 

؟ وما نَػْفُع تلك يُػْؤَتى هبا يف الثُّْكَنة أ و يف اغبقل على ذلك النظاـ اؼبَُعنيَّ
اػبَُطى اؼبوزونة؟ وما نَػْفُع ضرورة َصفِّ كلِّ شيء يف الكتيبة على وجٍو اثبت 

 اخل. … ال يتغري؟ 



 060 

ىي إدخاؽُبا إذل  -غرِي اؼبفيدة يف الظاىر  -إف نتيجة صبيع ىذه اغبركات 
ج وما إذل ذلك من األمور اليت الرجل عاداٍت يف الدِّقَّة والضبط واؼِبنها 

يؤدي تكرارُىا إذل دخوؽبا دائرَة البلشعور فيو فبل تُػَعتُِّم أف تَػتَِّفق لو ببل عناٍء 
 بعد أف كانت تَِتمُّ لو بعناء.

ٔ 

ويبكن تلخيص اؼببادئ السابقة أبف يقاؿ: إف صبيع األخبلؽ الفردية 
على َقْسٍر ال وُبَْتَمل  أو االجتماعية تنطوي على ُعْسر يف بدء األمر، تنطوي

ـُ غرُي الشعوريِّ عاد  ، فمَّت َحَدث ىذا النظا إال بعد أف يصبح غرَي شعوريٍّ
الرجل ال يكوف أُْلُعوبََة اندفاعاتِو وُحقَّ لو أف يقوؿ إنو َسيِّد نفسو ابغبقيقة، 
والفوضويُّ، وىو يعتقد حريَتو لَطْرِحو كلَّ َردٍْع جانًبا والنقياده الندفاعاتو 

 فقط، عاطٌل من أية حرية حقيقية فَيِسرُي كورقة الشجر اليت رُبَرِّكها الريح.

ٌٌ ثبنششف انشؼىُس( ٥) َُْىا ٌّ ُػ  انفشدَخ نألخالق ِيَضبِن

مهما تكن عوامل األخبلؽ الفردية َيُكن التعبري عن األخبلؽ واضًحا 
                                                 

اؼببدأ اؼبعروض آنًفا من األسطر اآلتية اليت أقتطفها من الطبعة اػبامسة عشرة من كتايب  تتضح فائدة ٔ
 «:روح الرتبية»

إليك كيف يعرب عن رأيو أحد الكتاب يف اؼببحث اؼبمتاز القوي الذي نشر يف عدد اعبريدة البحرية 
بتعريف للرتبية أفضل من دل َيِت أحد قط : »ٜٜٓٔمن مايو سنة  ٛالعسكرية )اإلنكليزية( الصادر يف 

، وىذا «أف الرتبية ىي فن إدخاؿ الشعوري إذل البلشعوري»التعريف الذي جاء بو غوستاؼ لوبوف وىو: 
اؼببدأ ىو الذي ازبذه رؤساء أركاف اغبرب العامة اإلنكليزية ركًنا أساسيِّا إلقامة وحدة بني الرأي والعمل يف 

ويعرض ىذا الكتاب عرًضا حسًنا إذل الغاية أمر تطبيق « لحة إليها.الرتبية العسكرية اليت تراان ذوي حاجة م
ىذا اؼببدأ يف تعاليم أركاف اغبرب اإلنكليزية الذين أدركوا إدراًكا اتمِّا أف الغريزة، ال العقل، ىي اليت تسري يف 

صدر األوامر ميداف القتاؿ، وأف من الضروري ربويل العقلي إذل الغريزي وفق تربية خاصة، فعن البلشعور ت
، «هبب أف تصبح الرباعة ووحدة الرأي أمرين غريزيني وفق تربية مبلئمة»السريعة، ومن قوؿ ىذا الكاتب: 

 فبل قوؿ أطيب من ىذا القوؿ.
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 أبف يقاؿ إَنا شعور ابلشرؼ.

إذل الكرامة الشخصية اليت ويبكن أف تُػَعرَّؼ األخبلؽ ابالحتياج 
هُبْتَػَنب هبا بعض األفعاؿ، وتُػْؤَتى هبا أفعاٌؿ أخرى حَّت اؼبخالفُة منها 

 ؼبصاغبنا، وذلك ِحْفظًا غبُْرمة اؼبرِء وُحْرَمِة أمثالو.

ومن فُبَيِّزات األعماؿ اليت تُػْنَجز ابسم الشرؼ ىو أف تظلَّ ىذه 
الب، فيكوف الرادُع اػبُُلقي األعماُؿ مستقلًة عن أحكاـ القوانني يف الغ

فُبِْسًكا غِبسِّ الشرؼ، وِحسُّ الشرؼ ىذا إذا ما َرَسخ يف النفوس غدا 
ـُ  أقوى من زجر القوانني بدرجات، ويف موضوع الشرؼ وحَده يبكن الكبل

 عن اؼبَُقوالت اغبَْتِميَّة.

ُـّ ىو ِدعامة كبريٌة للشرؼ، ولكن ىذه الدِّعامة قد تكوف  والرأُي العا
ن القوة حبيث تُػَؤثِّر خارجًة عن كلِّ أمل يف االستحساف، فبذلك هُبَْهل م

 العمل اؼبُْنَجز ال رَْيب.

وىبتلف الشعوُر ابلشرؼ ابختبلؼ الشعوب، فبينما ترى الشرؼ 
العسكري انمًيا والشرَؼ التجاريَّ قليبًل يف الياابنيني ترى العكَس لدى 

يف الصينيني من القوة ما يُِديُنهم  الصينيني مثبًل، وقد بلغ الشرؼ التجاريُّ 
أرابُب اؼبصارؼ األمريكية معو نقوًدا ببل ضماف، على الرغم من َحَذر 
ىؤالء األرابب؛ وذلك لُوثُوقهم أبف اؼبَِديَن إذا مات قبل االستحقاؽ َأْوَفت 

 اؼببلَغ ُأْسَرتُو وأصدقاؤه عند الضرورة.

األمة أخبلقًا وطيدة عند  والشعوُر ابلشرؼ لدى أمٍة يكفي ؼبَْنح ىذه
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ِشدَّة مُبُوِّه، ونورد الياابَف مثااًل على ذلك، فإليك كيف يُػَعرِّؼ األستاُذ  
 كانيتو دستوَر الياابف اػبُلقيَّ اؼبعروَؼ ابلُبوِشيُدو: 

ال يُوحي الُبوِشيُدو دبا ىو أبعد من ذلك، وىو ال يفاخر أبيِّ 
س، ويقـو ُمؤيُِّده األْسًَن على ا لشعور الغريزيِّ ابػبجل من كلِّ َسيِّئة، ُمؤسِّ

فالشجاعُة تُػَعدُّ بو أعلى فضيلة، وبو يُػَعد اإلقداـ والصرُب واجيَب اإلنساف، 
وتُػَعدُّ االستقامُة والعدالة مبلزمتنْي للبسالة اغبقيقية، ويُػَعدُّ الّرِْفق ِصَفَة 

 النفس النبيلِة.

، فقد بلغت ىذه وال يكفي ذلك التعريف إلثبات قوة ذلك الدستور
القوة من العظمة ما اَل يَػتَػَردَّد معو األشخاص يف االنتحار إذا ما اعتقدوا 
ْعُت من ايابنيني، على جانب كبري من التمدف، أف فبا  َمسَّ شرفهم، وقد ظبَِ

َف سفينٍة ذبارية تَػْقِبض عليها ُمَدرََّعٌة إذا دل ينتحر.  َيِشنُي رابَّ

َلو ابختبلؼ الشعوب ىبتلف ابختبلؼ والشرُؼ الذي أبصران رَبَوُّ 
الطبقات والطوائف واؼِبَهن أيًضا، فلكلٍّ من اعبنديِّ والقاضي والصَّرَّاؼ 
والطبيب َشَرفُو اػباصُّ الذي ال َيْسَمح ابنتهاكو، وىناؾ أشخاٌص كثريوف 

 ليس لديهم من األخبلؽ سوى شرؼ زُْمَرهتم.

 اصة إذا ما أُريد االنتقاؿُ وال يكاد كتاٌب ضخم يكفي لبياف األحواؿ اػب
ء البلىوت اػبُلقيِّ القدمي اليت يتألف منها  إليها من تلك العموميات، فمن َأِدالَّ
، تتألف ؾبموعاتٌ   قاعدُة سلوؾ اإلكلريوس، كدليل الِقدِّيس أَْلُفوْنس اللِّيغُوِريِّ
 عظيمة، ونَذْكر، على اػبصوص، تلك الدقائَق اليت اشتهرت إبْقِليميَّات
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 ْسكاؿ، فهي ال تنفع سوى اؼبرشدين اؼبُوَكَلة إليهم تَػْهِدئَُة وساوس شيوخ الُعبَّادپَ 
 اؼبريضة.

 َث إف أولئك اؼبتكلمني يَػتَِّخُذوف مناىَج خاصًة للربىنة فقد قاؿ مسيو
 ابيو:

يُبَيَّز عند علماء البلىوت بني اؼبذىب التََّشدُِّديِّ اؼبطلق الذي يقوؿ 
الرأي إال إذا كاف وثيًقا، واؼبذىِب التػََّرخُِّصيِّ الذي  أبنو ال هبوز انتحاؿُ 

يقوؿ ابالكتفاء ابلرأي احملتمل، واؼبذىِب اؼبتوسط الذي يقوؿ ابالكتفاء 
ابلرأي احملتمل جدِّا، واؼبذىِب االحتمارلِّ القائل ابألخذ ابلرأي احملتمل أكثَر 

 اؼبتساوينْي من الرأي اؼبخالف، واؼبذىِب القائل ابنتحاؿ أحد الرأيَػنْي 
احتمااًل، واؼبذىِب القائل ابزباذ الرأي القويِّ االحتماؿ ولو كاف دوف غريه 
متانًة، والقديُس َأْلُفوْنُس ىو احتمارلّّ أو إنو يقوؿ ابنتحاؿ أحد الرأينْي 
اؼبتساوينْي احتمااًل، والىوُت ِكلريُموف احتمارلّّ قائٌل إبمكاف انتحاؿ أقلِّ 

 الرأيني احتمااًل.

فهذه الشواىُد تكفي إلثباتنا أف األخبلؽ القائمة على علم البلىوت 
، كما  ليست أقوـَ كثريًا من األخبلؽ القائمة على العقل، واألخبلُؽ ال تقـو
قلُت، إال بعد أف تصبح خارج دائرة الربىنة بدخوؽبا دائرَة البلشعور ومن 

 فهنالك، فقط، سُبَاَرس ببل عناء.َثَّ دائرة الغريزة، 
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 انفصم األول

 انفهضفاخ انعمهيح

 انؼمهٍُُ انفالعفخ لذيبء نذي انذمُمخ يجبدئ( ١)

اآلراُء اليت أبداىا الفبلسفة يف مبدأ اغبقيقة قليلة، وىم دل يفعلوا، منذ 
ر نظرايٍت واحدة، كما يظهر ذلك بسهولة من ثبلثة آالؼ سنة، سوى تكرا

 خبلصة مبادئهم.

وقد يبدو من الِقَحة أف وُباَوؿ َعْرُض اتريِخ ـبتلف اؼبناىج الفلسفية 
يف بضع َصَفحات، غري أف بناء ىذه اؼبناىج إذا كاف ُمَعقًَّدا يف الغالب فإف 

عابد اؽبند مبادئها اؼبرسومة تظلُّ موجزة إذل الغاية، وتقاس ىذه اؼبناىج دب
الضخمة اؼبؤلفة من سلسلة ُأطٍُر واسعة ذاِت مركٍز واحد، ويتوسط ىذه 
اأُلطَُر ؿِبَْراٌب مشتمل على صورة اإللو اؼبرىوب، وال تنفع اأُلطُر العظيمة 

 اليت ربتويو إال لئلحاطة ابآلؽبة النافذة.

َفع لتزيني معابد الفكر  وكبن إذا ما َأعرضنا عن اأُلطُر اليت تَػنػْ
لفلسفيِّ اكتفينا بَصَفحات قليلة الستخبلص اؼببادئ اليت َتَكوََّنت من ا

 اغبقيقة يف ُغُضوف األجياؿ.

وقبل ظهور اؼبسيح بِعدَّة قروف كاف ِىَرْقِليُت اإلِفيِزيُّ يَػَرى اغبوادَث 
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،  ذبري يف َسْيٍل أبديٍّ
ىا ولكنها  ٔ أي مستمرَة اغبركة، ويراىا ليست إايَّ

ا بعينو ما َكرَّره بعده بزمٍن ِىيِغُل وكثرٌي من الفبلسفة َتُكوف إايىا، وىذ
 اؼبعاصرين.

ـَ  وكاف أانْكِزيباْندر يقوؿ ابشتقاؽ صبيع اؼبوجودات من حيواانٍت أقد
 منها، وليس غرَي ىذا ما تقولو نظرية التطور اغباضرة.

وكاف اپْرِميِنيد ُيَصّرِح أبننا نَػْعِرؼ الظواىر، ال اغبقائق، وكاف 
إف ما َيْدعوه اإلنساُف ابغبقيقة ىو حقيقُة نفسو، أي »غوراس يقوؿ: پروات

اؼبظهُر الذي بو تَػْبدو األشياء لو، فإذا َعَدْوَت ىذا اإلدراَؾ الشخصيَّ دل 
 ، ودل َيْصَنع َكْنُت غري توسيع ىذه األقواؿ.«ذبَِد أية حقيقة

ُز فيما بعد   -وكاف ِديبُوْقرِيط يعتقد  أنو دل يُوَجد  -كما اعتقد لِيْبِنتػْ
نا، فبذلك تقـو اغبقيقة عند كل  شيء يف عقلنا قبل أف يكوف يف حواسِّ

 شخص على ما توحيو إليو حواسُّو.

وُيِضيف اؼبفكروف اؼبعاصروف شروًحا مهمة إذل تلك اؼببادئ كما ىو 
وا شيًئا يف األفكار األساسية، وفبا ىو جدير  واضح، ولكن من غري أف يُػَغريِّ

وف الروح البشرية، وقد ُحرَِمت َعْوَف التَّْجرِبة، قد بَػَلَغت ذلك ابلذكر أف تك
 الشَّْأَو.

  

                                                 
، ولكنين دل أجد ىذا القوؿ فيما انتهى إلينا من آاثر «إف كل شيء هبري»يلخص فكر ىرقليت يف قولو  ٔ

 ىذا الفيلسوؼ.
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 انًؼبصشٍَ انؼمهٍُُ انفالعفخ نذي انذمُمخ يجبدئ( ٢)

نُػْبِصر بتقسيمنا لُوُجوه اؼبنطق أف مبادَئ أعاظم الفبلسفة َحْوَؿ 
 ديينّّ.اغبقيقة ذاُت مصدرْين ـبتلفنْي: أحدنبا: عقليّّ، واآلخر: عاطفيّّ و 

وكاف اغبكم للنظرايت العقلية منذ عصر النهضة حَّت القرف التاِسَع 
عشَر، وكانت اؼبناىج اؼبَُجرَّدة من اؼبصدر العقليِّ قد ُىجَرت سباًما، َث 
عادت إذل الظهور اثنيًة يف أايمنا ُمَسمَّاًة أبظباء ـبتلفة، وال سيما ابسم 

.  اؼبذىب الِوْجدايّنِ

إذل عقلية وال عقلية أمًرا مطلًقا مع ذلك، وليس تقسيُم الفلسفة 
فيشتمل أشدُّ الفلسفاِت عقليًة على كثري من العناصر الدينية، فَتِجد 
فلسفَة َكْنَت ُمْشبَػَعًة منها، ويف الغالب ترى أنصاَر اؼبذىب الِوْجدايّنِ َيتوف 

 أبدؽِّ الرباىني العقلية.

ليت ِصيَغْت منذ عصر ولَنْطَرح التفريَق بني ـبتلف مصادر الفلسفات ا
 النهضة، وْلنَػْبَحث ابختصار يف مبادئ أىمِّ فبثليها.

َأَجْل، يبكن َعدُّ بِيَكَن وِديَكاْرت وَكْنَت من أكثر الفبلسفة العقليني 
أتثريًا يف أفكار الناس، غري أَنم أثَّروا دبناىجهم أكثر من أتثريىم ابغبقائق 

 اؼبرسومة.

القدماء ُحجًَّة، ومن َثَّ على صبيع فلسفة ضَبَل بِيَكن على مبدأ ازباذ 
القروف الوسطى اليت كانت تقتصر على تكرار نظرايت أرسطو، فبَػنيَّ أف 
التػََّرصُّد أنفُع من تفسري الكتب، وَنَشر اغبََذر من اآلراء اؼبَُسلَّم هبا قببًل  
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إذا  كاليت يُػْعَزى هبا إذل الطبيعة بعُض اؼبقاصد أبف يقاؿ، مثبًل، إف الشمس 
َتقل  ا ُخِلَقْت لتَػَهب لنا النور، وفبا أوصى بو، أيًضا، َأالَّ يُػنػْ كانت تُِنري فؤِلََنَّ
، وأما ما بعد الطبيعة، اليت يَػَرى ىذا الفيلسوُؼ الكبري  من اػباصِّ إذل العاّـِ
أَنا َتُدور َحْوَؿ دائرٍة بعينها على الدواـ، فإنو يُػْقِصيها إذل َحْقل اإليباف 

 ُرج منو َقطُّ.الذي دل زبَْ 

ودل يَػْلَبث نفور بِيَكَن من ما بعد الطبيعة أف َعمَّ إنكلرتة فداـ إذل 
أايمنا، فكاف ُىوبس يقوؿ: ُمَكرِّرًا رأاًي قديبًا ذكرانه آنًفا، إننا نَػْعِرؼ األشياَء 
إبحساساتنا وحَدىا، فريى أف الذي ال يكوف ؿبسوًسا كالروح أو اإللو أو 

يكوف موجوًدا، بل يُػْعَتقد وجوُده فقط، وأف الروح  ما إليو ال يبكن أف
البشرية ىي ؾبموعُة إحساساٍت فنُػَفكِّر بَضمِّ إحساساٍت إذل أخرى، أي 
نا، وأف الَكْوف اغبقيقيَّ  أبوىاـٍ ُموَدعة فينا من العادَل اػبارجيِّ بواسطة حواسِّ

أي ُمْقَتَطعٌة  يظلُّ ؾبهواًل لدينا إذل األبد، وأف األفكار ىي نتيجُة إحساس،
 من إحساس، وأف اؼبنفعة ىي أساس األخبلؽ.

وتدؿُّ تلك اؼببلحظات اؼبختصرة إذل أف خطوط الفلسفة اغبديثة  
كانت تُػْرَسم بوضوح، وكاف ديكاْرُت أشهَر فبثليها يف القرف السابَع عشَر، 
وكاف لو األثَػُر البالغ دبِْنهاجو أكثَر فبا بفلسفتو، وكاف من شأف مذىبو 

ٌ فقط، أف وَبِْفزه إذل رَْفض ما ىو ال ، الذي هبب أف نعتقد بو ما ىو بَػنيِّ عقليِّ
ديينّّ وما ىو ُأْعُجويبّّ، أي إذل ردِّ ما حاوؿ تسويَغو ابلعكس، ولكن ىذا 

مة دل َيَُْؿ ُجْهًدا يف الدفاع عن االعتقاد  ابػبالق وِحْلِمو، وما الفيلسوؼ الَعبلَّ
د هللا فقد قاـ على اؼببدأ القائل دبوجوٍد كامل ال أقامو من الرباىني حوؿ وجو 
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 َحدَّ لو، وعلى ضرورة وجود سبٍب لؤلسباب فبا يَػْبُدو َضْعُفو يف الوقت اغباضر.

وما يف فلسفة ِديكارت من الناحية الدينية ُيَسّوِغ ما قلناه آنًفا عن 
 ينيٍة كثرية.اؼبناىج اليت قيل إَنا عقليٌة ِصْرَفٌة مع أَنا تشتمل على عناصَر د

وليست النواحي الدينية يف فلسفة ِديَكاْرت ىي اليت ال تُػْقَبل وحَدىا 
يف الوقت اغباضر، بل إف فبا ال يَُداَفع عنو، أيًضا، قوَؿ ىذا الفيلسوؼ آبلِيَّة 

 إخل.… لعواطف وخلَطو الِفْكَر ابإلرادةاغبيواانت وآراَءه يف اغبرية وتقسيَمو ل

ذلك عن نظريتو يف الَبَداىة كمقياٍس، فوضوُح وال يناَضُل أبكثَر من 
 الفكر ليس ضمااًن غبقيقة ىذا الفكر.

ويف زمن ِديَكاْرَت، حني كانت التقاليُد مسيطرًة، َبَدْت آراٌء كثريٌة لو 
ذاؾ،  جريئًة جدِّا، فقد كانت تُػَؤدِّي، ابغبقيقة، إذل رفض مبدأ السلطة اؼبهيمن إذ

 اغبديث. ب الشكِّ اغبديث وللمذىب العقليِّ وىكذا غدا ديَكاْرت أاًب ؼبذى

َر يف أف يكوف قد أَثْػَبت  ـَ إخبلصو  -كما الحظو َفاِغيو   -وال َضيػْ َعَد
ؼِبنهاِجو ِبَسرْيه وراء خيالو يف َبِديِهيَّات عقلو، فإذا كاف من الصواب أف ِقيَل: 

اف فإنو َشكَّ حني ك« إنو صار يؤمن بكلِّ شيء بعد أف شكَّ يف كلِّ شيء»
، فكاف ىذا تقدًما عظيًما يَػْعُسر فَػْهُم أنبيتو  علم البلىوت ال وَبَْتِمل الشَّكَّ

.  على أفكاران اليت رَبَرََّرت من ِنري السلطاف الديينِّ

وتَػَتجلَّى عظمُة شأف ديَكاْرَت، على اػبصوص، عند النظر إذل أف 
 خلفاءه ساروا على الطريق الواسعة اليت فَػَتحها.

أولئك، ودل يكن َكْنُت أوَؿ من كشف ِنْسِبيَّة معارفنا كما  وَكْنُت أشهرُ 
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قُػْلُت ذلك آنًفا، وبدا إبداعو يف إثبات تلك النِّْسِبيَّة دبنطٍق يفوؽ منطق من 
وال  -ظهروا قبلو، ودل وَبُْدث، َقطُّ، أف أُثْبت دبثل حرارتو أف َأَىمَّ مبادئنا 

 ُمَقيٌَّد بوجوه إدراكنا،  -سيما ما دار منها َحْوَؿ الزماف واؼبكاف 

والعادَل الذي نَػْعرِفو ىو، عند َكْنَت، وليُد فكران، فمن اؼبتعذر أف قباوز حدوَد 
ُمْعطَياِت التَّْجريب اؼبنظمة بواسطة اإلدراؾ، فاإلنساُف ال يبصر الطبيعَة إال 

 ابالنطباعات اليت أتتيو من الطبيعة ؿُبَوَّلًة بروحو.
ٔ 

انتقاد العقل »ىذا التعليم اؼبرسـو يف كتابو: ولو َوقَف كْنُت عند 
كجميع   -لكاف عقليِّا ؿَبًْضا، ولكن ىذا اؼبفكَر اؼبشهوَر َوِرَث « اؼبَْحض

انتقاد »نفسيًة دينية كاف عليو أف يُػْرِضَيها، فوضع كتابو:  -رجاؿ عصره 
، وىذا الكتاب قد أعاف على إثبات إمكاف تنضُِّد أنواٍع «العقل العمليِّ 

نطق يف النفس الواحدة، كاؼبنطق العقلي واؼبنطق الديينِّ على للم
اػبصوص، وذلك كما فصَّْلُت يف كتاب آخر، فَنَجم عن تلك األنواع 

                                                 
 ذىب كنت يف كتابو اؼبهم إذل ما َيِت:»تاذ الفلسفة، مسيو الشليو، لفلسفة كنت: إليك تلخيص أس ٔ

أواًل: إف العادل الذي نعرفو أي العادل اػبارجي أو الطبيعة وعادل شعوران الباطين ليس سوى أنظمة للحوادث، 
 أي لؤلشياء اليت تبدو لنا، ال لؤلشياء بعينها.

تلك اغبوادث، أي اؼبكاف والزماف، ىو يف أنفسنا، والروح ىي اليت  اثنًيا: إف مصدر الصور اليت تبدو هبا
 تفرضو على اؼبادة الناشئة عن اغبواس.

اثلثًا: إف مصدر السنن )اؼبقوالت( اليت تغدو هبا تلك اغبوادث موضوع تفكري، بعد أف تغدو ابدية، كقانوف 
تتتابع يف الزمن على اػبضوع لنظاـ السببية مثبًل، ىو روحنا، وإدراكنا ىو الذي وبمل اغبوادث اليت 

 السببية، وبفضل تلك السنن يبكن أف يعرب عن صبلت اغبوادث بعضها ببعض يف حقائق عامة ضرورية.
أثبت يف فصل  -بعد أف قاؿ إبمكاف معرفة اغبوادث على ذلك الوجو  -رابًعا: وىو األخري: إف كنت 

، استحالة معرفة اعتقادية ؼبا ليس من «قاداالنت»، الذي ىو أىم قسم يف كتاب «اؼبنطق الصاعد»
 «.اغبوادث
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 ظهوُر نظرايٍت متناقضة.

عن اؼبذىب العقليِّ « انتقاد العقل العمليِّ »وَأْعَرَض كْنُت يف كتابو: 
عن ُأُسس األخبلؽ مفرتًضا أننا منتحبًل َعمَل العادل البلىوِت، فقد تكلم فيو 

أحراٌر لضرورِة ىذه اغبرية يف اختيار اػبري أو الشرِّ، وعند كْنَت أنو ال بُدَّ 
من الثواب أو العقاب، والثواُب والعقاب إذ دل يتحققا يف ىذه الدنيا َوَجب 
أف يكوان يف حياة آخرة، وروُحنا لكي زَبَْضع غبُْكم َحاِكم، وجب أف تكوف 

 َذْف.خالدًة إ

 وبََدْت ضرورُة الثواب والعقاب لَكْنَت دليبًل قاطًعا على وجود هللا.

واليـو ال ذبَِد مدافعني كثريين لتلك اؼببادئ الدينية اليت ذكرانىا يف 
فصل آخر، فعلماُء البلىوت وحَدىم ىم الذين يستطيعوف أف يقولوا 

 مدافعني بوجوب وجود هللا ليكوف العادَلُ عادَلَ أخبلؽ.

لك خلفاُء َكْنَت سبيَل اؼبذىب العقليِّ أكثر فبا سلك مع وس
اعتقادىم وجوَد إلٍو واحد وإنكارىم الوحَي، وىم قد حاولوا مثلو استخراَج 
نتائَج عمليٍة من فلسفتهم، وفبا قالو ِىيِغل أف اإلنساف َسُيِحلُّ يف نفسو، 

الدولة القوية أف  يف َناية األمر، اإلرادَة العامة ؿبلَّ اإلرادة اػباصة، فعلى
َتُضمَّ الدوَؿ الصغرية إليها، وما انتصارات الشعب يف اغبرب إال دليٌل على 
أفضلية ىذا الشعب، ودرجُة قوة ىذا الشعب تُػَعنيِّ حقوَقو، واغبرُب، عند 

 ىذا الفيلسوؼ، أمٌر أبديّّ.

ة ومن اؼبعلـو أف أفكار ِىيِغل ونظرايِت خلفائِو َأثػََّرت كثريًا يف السياس
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َهاِوَر  األؼبانية، فكاف ُشوپِْنهاِور يَػُعدُّ العادلََ َمْسَرَح َذْبٍح، غري أف طبيعة ُشوپِنػْ
اؼبنفعلَة كانت رَبِْملو على القوؿ ابلتََّجرُّد والزىد، وإذل عكس ىذا ذىب 

اليت يَْدنو  تلميذه نِيْتِشو فقاؿ أبخبلؽ الُعْنِف داعًيا األخبلَؽ النصرانية يف الزىد،
 ىبتلط ابلفلسفة. َهاِوُر منها، أبخبلؽ العبيد، وعند نِيْتِشو أف الشعر الديينَّ ُشوپِنػْ 

وفبا ترى يف الغالب أف الفبلسفة اؼبذكورين آنًفا ُمْشبَػُعوف من اؼبناحي 
 الدينية، غري أَنم ينتحلوف أدلًة عقلية على الدواـ.

غري نظر  ية منونشأ عن ذلك السَّرْي كبَو اؼبذىب العقليِّ فوُز الشروح العقل
وأُْلَباُخ لترُي وِديِدُرو فو إذل العناصر الدينية والعاطفية اؼببلزمة لطبيعتنا، وظلَّ 

ُؾ وصبيُع فبلسفة القرف الثامَن عشَر منفوِىلْ  أنصار اؼبذىب  يْسُيوُس وُكْنِدايَّ
 العقلي وحَده، وكاف رُوسُّو من شواذِّ الُكتَّاب النادرين يف ذلك.

العقلية أايـ الثورة الفرنسية إذل ؿباولة ذبديد اجملتمع وأدَّت النظرايت 
.  على أساس جديد كما ىو معلـو

وعلى ما ُمِنَيت بو ىذه احملاولة من َفَشٍل استحوذت الفلسفُة العقلية 
على ُمْعظم القرف التاسَع عشَر، فشاطر ُكوْنُت َوِتنُي ورِيَناُف ثَِقَة أسبلفهم 

 أبنوار العقل.

ذىب العقليِّ الفلسفيِّ أبىمِّ عناصر طبيعتنا كلما ولكن استخفاؼ اؼب
زاد بََدا َعْجز ىذا اؼبذىب عن تفسري بعض اؼبسائل النفسية، فأوجب ىذا 

 انتشاَر الفلسفات البلعقلية اليت سنبحث فيها عما قليل.
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 انفصم انثاوي

 انفهضفاخ انىجداويح

 ( انفهغفبد انؼبطفُخ وانذَُُخ انمذًَخ١)

ُل قاعدَة الفلسفة يف كلِّ وقت، فقد استندت الفلسفة، كعلم دل يكن العق
البلىوت، إذل عناصَر عاطفيٍة ودينية زمًنا طويبًل؛ ولذلك دل أتت الِوْجَدانِيَُّة 

 اغبديثُة العادَلَ بشيء جديد.

وكاف اػببلؼ بني الِوجداف والعقل قد َشَغل ابَؿ اؼبفكرين يف زمن 
َي بعد طويِل زمٍن ابلبلشعور، سقراط، فقد َأثبت ىذا األخرُي ش أَف ما ظبُِّ

اؼبشاهبة بْعض الشََّبو غبماسة »وذلك بَوْصِفو اؼبُتَػَفنِِّنني والشعراء ابغبماسة 
 ، ال ابغِبْكَمة.«الَعرَّاِفني الذين هبعلوف األشياَء تقوؿ ما ال يفقهوف

 وتلك النظرية، اليت َعَرضها أفبلطوف يف ثَػَنائو على سقراط، قريبٌة من
اؼبذىب الِوجداين اغبديث، وتلك النظريُة قد ازبذىا كثرٌي من اؼبفكرين يف 
القروف الوسطى كالرايضيِّ َكْرداف والطبيِب پَراِسْلز، وىؤالء، كبعض 

 الفبلسفة اغباليني، يَػُعدُّوف الِوجداف أرفَع من العقل.

َْين عن احتياجاٍت للنفس ـبتل فٍة، والواقع أف للعاطفة والعقل، اؼبَُعربِّ
أنصارًا على الدواـ، فالعاطفُة ىي اؼبَُفضَّلة على العقل لدى الشعراء 
واؼبُتَػَفنِّنني، والعقُل ىو اؼبَُفضَّل على العاطفة لدى العلماء، ويعيش الشعراء 
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واؼبتفننوف يف دائرة اؼبعتقد على اػبصوص، ويعيش العلماء يف دائرة اؼبعرفة 
 على اػبصوص.

ت الفلسفة عقليًة ِصْرَفة، تقريًبا، منذ زمن وتَػَقدَّمت العلـو فأصبح
ِديكاْرت كما ذكرُت ذلك آنًفا، والعقُل إذ أقاـ التجرِبة واؼببلحظة 
ىوت واؼبعتقد،  ، والعقُل إذ َرَفض كلَّ علٍم ِلبلَّ ابلتدريج مقاـ القوؿ اؼبَْرِويِّ

رَِكت َوسََّع آفاؽ اؼبعرفة، ودائرُة اؼبشاعر إذ ُعدَّت من الطِّراز األدَن تُ 
 لؤلدابء والشعراء فَػَبَدا اػِببلؼ بني عادَل اؼبعتقد وعادَل اؼبعرفة اتمِّا.

وَوَجب الركوع أماـ النتائج اليت أسفر عنها العلم، غري أف ِكبار 
الفبلسفة العقليني دل يكونوا شعبيني مع عظيم االحرتاـ ؽبم، فلم َيْشُعر 

 امهم.األدابء واؼبتفننوف أبَنم يَػْقِدروف على استله

وعلى ما يف اؼبذىب العقليِّ من نقٍص داـ ىذا اؼبذىُب حَّت اليوـِ 
الذي أُْبِصَر فيو إمكاُف مقاومتو، ومن احملتمل أف كاف أىمَّ مناىضٍة لو ما 
قاـ بو جاف جاؾ ُروسُّو من حيث ال َيْدِري، فممع أف روسُّو َزَعَم استناَد 

 قيقة، بغري دعائَم عاطفيٍة ودينية.فلسفتو إذل عناصَر عقلية دل َيْدعْمها يف اغب

ويف ذلك اػبَْلط ِسرُّ قباح ُروسُّو، وىذا الكاتب الشهري دل يَػَنْل ُحْظَوًة 
دبناقشاتو الفلسفية الضعيفة، بل حبماِسيَّاتو العاطفية، ودبواعظو يف الَعْود إذل 
الطبيعة، وخبياالتو اإلنسانية، وىذا الكاتب الشهرُي ىو أبو اغبماِسيَّات 
الرِّوائية والِوجدانيَّات اغبالية، فكاف لفلسفتو، أو لرواايتو، أتثرٌي عظيم يف 
عادَل السياسة، فهذه الرِّواايت إذا دل تُػَغريِّ ِطراَز شعوِر كثرٍي من الناس، كما 
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 قيل، فإَنا أعربت عن مشاعر عصره بتحريكها.

ثورة الفرنسية، وال أحَد كروسُّو َأَعدَّ اغبالَة النفسية اليت نشأت عنها ال
 وىذه الثورة دل ذَبْر ضارِيًَة إال بعد ُوُلوجها دائرَة اغبماسة العاطفية.

ودل َيْسِطع رجاُؿ السياسة، الذين احتفلوا حديثًا بذكرى ىذا 
الفيلسوؼ، أف يُػْثِبتوا إمكاَف معرفة بعض الشيء يف كتبو اليت ىُبِْفي أسلوهُبا 

ؼببتذالت واألغاليط، وتكفي آاثرُه أف الرائع ُكْدًسا ىائبًل من األوىاـ وا
ُتَسوِّغ ما يُػْبديو العقليوف، يف بعض األحياف، من اغبََذر ضدَّ الِوجداف 

.  العاطفيِّ

ولوال جعُل األحواؿ اليت ظهر بينها ُروسُّو إايه شعبيِّا ػبامرين شكّّ يف 
ه من الفبلسفة، ولكن الرجل أو اؼبذىب إذا ما الَءـ  ذىاب أحٍد إذل َعدِّ

احتياجاِت الزمن العاطفيَة َوَجَد من فَػْوره أانًسا من ذوي الرباعة من 
 يَػْنِسجوف لو فلسفة.

أف يستخلص »ومن ذلك، مثبًل، أف مسيو بُوتْػُرو ذىب إذل أنو يبكن 
من آاثر ُروسُّو، ببل َتَكلٍُّف، فلسفًة حقيقية ذاَت َرَصانٍة ومطابقة حقيقيتني 

 «إذل الغاية.

؟ فاظبع قوَؿ ذلك «الفلسفة اغبقيقية»ـو ىذه وعلى أيِّ شيء تق
مة وذلك األكاِديبيِّ الذي اكتشفها:  إف ىذه الفلسفة ليست ِمنهاَج »الَعبلَّ

توازٍف، بل ىي اتريٌخ نظريّّ أو ِسرِّيّّ لئلنسانية، ففي ىذا التاريخ يُبَيِّز ُروسُّو 
ت: الطُّهر، واػبطيئة، بني ثبلثة أوجٍو أساسية يبكن أف تُػَعنيَّ َرْمِزايِّ ابلكلما
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 «واػببلص.

فهذا اؼبذىب إذ كاف مذىَب النصارى منذ ألفي سنة كاف من 
الصعب أف يُوَصف ابلفلسفة اغبديثة، على أننا نَػْعَلم درجَة تكذيب 
اكتشافاِت علم َوْصِف اإلنساف اغبديث آلاثر ُروسُّو العاطفية َحْوَؿ حاؿ 

 الطبيعة.

إف التأثري العجيب »سيو بُوتْػُرو: وكيف نوافق، مع ذلك، على قوؿ م
؟ فإذا كاف «الذي اتفق آلاثر ُروسُّو يُػْثِبت دبا فيو الكفاية قيمَة مذاىبو

النجاُح مقياَس قيمة اؼبذىب كاف النجاح الواسع الذي ََتَّ للقرآف دليبًل 
على قيمة ما وبتويو، على أنين أشكُّ كثريًا يف ارتضاء كثري من العلماء 

 و يف اإلنسانية َوْفَق تلخيص مسيو بُوتْػُرو اآلِت: لتاريخ ُروسُّ 

 يُػَردُّ ذلك التاريخ إذل ثبلثة أدوار: 

 ( حاؿ الطبيعة أو نظاـ الغريزة.ٔ)

( اغباؿ االجتماعية أو حاؿ الفساد اليت يُػَعربَّ عنها ابستعباد العاطفة ٕ)
 للعقل.

الطبيعيِّ إذل ( اغباؿ السياسية واػبُلقية أو التجديد، أي إعادة النظاـ ٖ)
األحواؿ الثابتة الناجعة اليت تَػْعُقب السقوط، والسقوُط ىو يف اتَِّباع 

 العقل للعاطفة اليت ال تَػُعود غريزًة، بل تصبح ما ُيَسمَّى ابلقلب. 

وبَػْعَد ُروسُّو داـو ُكتَّاب قليلوف على امتداح أفضلية الِوجداف على 
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األكرب عن الِوجداف، وَبُْكم أبف العقل، ومن ذلك أف ُشوپْنهاِور، اؼبدافَع 
 اغبقائق العاطفية أدَن إذل اغبقيقة من اغبقائق العقلية.

واصطراُع العقل والعاطفة إذ كاف أزلِيِّا وجب أال يَػْعرَتِيَنا الَعَجُب إذا 
 ما رأينا بني حنٍي وحنٍي مناىضَة الفلسفة العاطفية للفلسفة العقلية.

ىو ما نشاىده يف الوقت اغباضر ومن َأبْػَرز وجوه ذلك االصطراع 
 فَنْدُرس أمَره اآلف.

 انِىعذاَُخ انفهغفخ ثؼُش( ٢)

إف الوجدانية اغبديثة ىي َردُّ فعل واضٌح ضدَّ العقلية، أو ضدَّ َعْجز 
العقلية، واغبقُّ أف الفلسفة القديبة دل تستطع أف ذُبَاِوز بعَض اغبدود أو أف 

 .تُوِضَح واحدًة من ُمْعِضبلت مصايران

، ومذىُب َكْنَت االرتيايبُّ، ومذىُب   ودل يُػْلِق مذىُب ِديكاْرت العقليُّ
حوادث ُكوْنَت الوضعيُّ الضَّيِّق، وُسْخرِيَُة ريناَف اػبالدُة أيَّ نوٍر على بعض 

إف آخر ما انتهى إليو »اغبياة والعاطفة؛ فجاز لنا أف نفكر مع َپْسكاؿ القائِل: 
 «لو، وجوُد أشياَء ال َناية ؽبا. العقل ىو وجود أشياَء ؾباوزةٍ 

وعلى أيِّ العناصر تُقاـ الفلسفة إَذْف؟ وكيف هُبَاب عن األماين 
 اػبالدة اليت َيَظلُّ الِعْلم صامًتا أمامها.

ىنالك اكتشافاٌت كثرية حديثة ذبعلنا َنَُْمل َأالَّ تكوف دائرة الِوجداف، 
َع أسرارىا، وكاف علم اغبياة اليت اْرتِيَدْت كثريًا فيما مضى قد َأْلَقت صبي
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وعلم األمراض قد نَػَفَذا بعَض النفوذ دائرَة البلشعور ومن َثَّ اغبياة 
، وأكثَر من قَػْبل، منابُع  الِوجدانية، ويف ىذه الدائرة تُػْبَصر يف كلِّ يـو
شعور العاطفيِّ وضوُح الشعور  عميقٌة ؼبشاعران وحياتنا البلشاعرة، فليس ِلبلَّ

قيقة، وىو يهيمن عليو يف اغبقيقة؛ ِلما نراه من نَػَبات َأَمارل العقليِّ ابغب
شعور يف الغالب.  العقل على أساس البلَّ

، َضْراًب من  شعور، أو الَوْعُي الباطينُّ كما ُيَسمَّى اليـو ويَػْبُدو البلَّ
شعوُر ىو  النشاط النفسيِّ الذي َتْصُدر عنو ُضُروُب النشاط األخرى، والبلَّ

َبُع ا غبياة العضوية أيًضا كما أنو منبُع النشاط النفسيِّ فُيْستَػَند إليو يف  َمنػْ
شعور ُتشَتقُّ عناصر األخبلؽ اليت  كثري من اؼبسائل الفلسفية، ومن البلَّ
تتألف الشخصية منها، ويُػَعدُّ البلشعور ـَبَْزاًن جامًعا لفكر صبيع أجدادان 

شاعرة منو على الدواـ، و  شعور يَػَتميَّز الناس على فتستمدُّ روُحنا البلَّ ابلبلَّ
اػبصوص، وال ىبتلف اؼبتمدف عن اؽبمجيِّ إالَّ ِبُسُموِّ روحو البلشاعرة، 

شعور بروح األجداد اؼبتكاثفة.  ويبكن تعريف البلَّ

شعور، اليت دل َتَكْد تُػْبَدأُ، على مناىَج ـبتلفٍة.  وتقـو دراسة البلَّ

 على دائرة البلشعور فألقى علم األمراض العصبية بصيًصا ضئيبًل 
اليت ظَلت ؾبهولًة جهبًل عميًقا لطويِل زمٍن، وذلك ببحثو يف انفتاؽ 

 الشخصية وربليِلو العناصَر النفسية.

وال تزاؿ الفلسفاُت اؼبُْشتَػقَّة من ِدراسة البلشعور انقصًة، ومن 
 الصعب أف نبصر من اآلف ماذا يبكن أف ىَبُْرج منها.
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فبثلي الفلسفة الوجدانية اغبديثة، ومن  ومسيو ِبرْغُسُن ىو أفضل
 أقوالو:

تصبح اؼبعرفة أقلَّ ضبطًا ابالنتقاؿ من اعبُْثمايّنِ إذل اغبََيويِّ فإذل 
، فهنالك يتدخل الوجداف.  النفسيِّ

وعند برْغُسن أف الطبيعة منحتنا العقَل من أجل اغبياة، ال من أجل 
لتنا تفسرَي األمور، وعند تفسري األمور، فنحن قباوز غايَتو، إذْف، دبحاو 

برْغُسن أف العادل اؼباديَّ الذي يقوؿ بو العلم ساكٌن غرُي دائم على حني 
 يدـو عادل اغبياة وعادل النفس يف ؾبًرى أبديٍّ على حسب َتَصوُّر ِىَرْقِليت.

، ويرى مسيو ِبرْغُسن أف األمور سَبُرُّ كما «فاإلدراُؾ يَػْعيِن السكوف»
لذي يُوَصف ابلعقل ؿُبَاطًا بَضْرب من السَِّدمي الذي لو كاف أصل النور ا

 تَػْنَضج فيو قُػًوى ؾبهولة.

ومبدُأ حركة األشياء ذلك فبا قاؿ بو فبلسفٌة قدماء، فبا قاؿ بو 
تبلميُذ ِديبُوْقرِيط وپرواتغوراس، فهؤالء كانوا يَػَرْوف أف األشياء الساكنة أمٌر 

َهٌة من  حياة دائمة. مصنوع وأَنا، يف اغبقيقة، ُىنَػيػْ

وأصاب مسيو ِبرْغُسن يف تفريقو العميق بني الغريزة والعقل، وما 
فَِتْئُت يف كتيب الكثرية أُعدُّ الغريزَة الغامضة األمر، مع اغبياة اليت ىي وجٌو 
من وجوىها، َحَجَر زاويٍة كبريًا يف الفلسفة والعلم، وتُِقيم الغريزة يف طريق 

 ِدْر أيُّ حبث على ىدمو.اؼبعرفة ُسورًا منيًعا دل يَػقْ 

ولسُت من الذين يَػُلوُموف اؼبذىَب الِوجداينَّ اغبديث على عدـ ِدقَِّتو، 
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وفبا يُِفيد يف الفلسفة أالَّ تُوَقف الدَّارَاُت كثريًا حَّت وَبُوـَ حوؽبا من التفاسري 
الثابتُة ال  ما هُبَاَدؿ فيو، فالفلسفُة الواضحة ال تُػَعتِّم أف تَػْغُدَو َميَِّتة، واآلؽبةُ 

 تَػْلَبث أف تصبح غرَي آؽبة.

واستعملُت كلمَة الوجداف غرَي مرة حَّت اآلف من غري أف أحاوؿ 
رىا مسيو ِبرْغُسن:  تعريَفها، فإليك كيف يُػَفسِّ

يُْدَعى ابلِوجداف ذلك الضَّْرُب من اؼبَْيل الذىينِّ الذي يُنتَػَقل بو إذل 
 ما يَػتَػَعذَّر اإلعراب عنو. صميم الشيء ليبلئم ما ىو وحيد، ومن َثَّ 

تَػَقل إذل صميم األشياء على ذلك الوجو؟ فإليك ما  ولكن كيف يُػنػْ
رآه ِبرْغُسن: دل َيْكَتِف ِبرْغُسن ابلبحث عما بني األشياء من ِصبلت، فأراد 
ُفَذ يف اؼبُْطَلق، والعقُل إذ   ىذا الفيلسوُؼ اؼبفضاؿ أف يَػتَػَعمََّق يف اغبقائق فينػْ

عن ذلك َزَعم ِبرْغُسن وصوَلو إذل ذلك ابلِوجداف الذي ىو كاف عاجًزا 
ُبوٌع جديد للمعرفة، وابلعقل، مع ذلك، ذىب ىذا العدوُّ للمذىب  يَػنػْ

 العقليِّ إذل إقامة مبادئو.

وىل لنا أف نَػْرُجَو كشَف حقائَق جديدٍة ابلِوجداف، والِوجداُف دل 
رتاض ؼبسيو ِبرْغُسن يكتشف واحدة منها حَّت اآلف؟ لقد أبديُت ىذا االع

مشافهًة فأصاب يف إجابتو عن اعرتاضي ىذا بقولو إنو كاف يبكن أف يُػَوجَّو 
مثُل ذلك اللَّْوـ على اؼِبنهاج التَّْجِريبِّ قبل ظهور َغِليِلو أبف ىذا اؼِبنهاج دل 

 ُيْسِفر عن شيء بَػْعُد.

دو خصيبًة ظَلَّْت نظرية الِوجداف ِضْمَن دائرة الَفْرضيَّات اليت قد تغ
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، ولكنها ليست كذلك حَّت اآلف، فْلُنَداِوـْ، إَذْف، على ارتياد عادَل  ذات يـو
شعوريِّ غرَي غافلني، مع ذلك، عن أف البشرية دل تتقدـ إال  الِوجداف البلَّ
بعد أف تَػَفلَّتت منو، فالعقُل، ال الوجداُف، ىو الذي سَبَكَّن من السيطرة 

 على الطبيعة.

ُة والعاطفة وكلُّ ما يُػْنَسب إذل ِمْنطقة الِوجداف وإذا كانت الغريز 
ُء َخِطَرٌة إذا دل يهيمن العقل عليها، فْلَنْخَش،  ؿُبَرِّكاٍت قويًة لئلرادة فإَنا َأِدالَّ

َعْقِليَّة اليت وُبَاَوُؿ أتليُهها يف أايمنا اغباضرة.  على الدواـ، ىذه الُقَوى البلَّ

ويبها إذل نظرايت مسيو ومهما تكن االعرتاضات اليت يبكن تص
برْغُسن فإننا نرى أنو بََذَؿ ُجْهًدا عنيًفا؛ لُيْخرِج الفلسفة من الدائرة اليت 
تدور ضمَنها منذ زمٍن طويل على غري َجْدَوى، فهو قد َوجََّو الفكَر 
اغبديث إذل مسائَل دل يَػْفَتأ اؼبذىُب العقليُّ اعبامعيُّ يَزيدىا غموًضا، مع أَنا 

اـِ البشرية منذ نشأهتا، فبل مناص ؽبا من اتِّباعها حَّت آخر موضوُع اىتم
 أايمها.

َظَهَر مسيو برْغُسن يف الوقت اؼبَُعنيَّ الذي َتِعَبت الفلسفة فيو من 
مناطحة السُّور َعْيِنو على الدواـ فَػَعَدَلْت عن إهباد مناىَج عقيمٍة، وىذا 

َمة َأْحَيا يف قلب الناس اؼبُتَػعَ  طِّشني إذل اإليباف آمااًل كاف يلوح اؼبفكر الَعبلَّ
َضياُعها َنائيِّا، فهو قد جعلهم يَػْرُجوف خلوَد الرُّوح، وىو قد قاؿ للناس إف 
ىذا العادَل ليس َتَشبَُّك ُقوى ُعْمٍي، وإف العقل ليس دستوَر اؼبعرفة، وىو قد 

ُولُوج قاؿ للناس، أيًضا، إف اإلنساف وَبُوُز، مع قليٍل من االختيار، وسائَل ال
فيما ال يبكن معرفتو، وإف على اإلنساف أالَّ يعتقد أنو فريسٌة ُمَقدَّرٌَة لُقًوى 
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َحْتِميٍَّة دافًعا إايه إذل ظُُلَماٍت ال حدَّ ؽبا، وِبرْغُسن، حني يُػوَكِّد ىذه األمور، 
ـَ  اقتصر، على ما وبتمل، على إحياِء أوىاـٍ قديبة، ولكنو أيقظ ىذه األوىا

بو مسموعًة، ويف وقت تستطيع فيو أف تُِعدَّ عناصَر ما على وجو تكوف 
 وبتاج إليو أانس كثريوف من دين جديد.

(٣ )َُّ ٌُ انؼمه ُّ وانِىْعذا ٌُ انؼبطف  ىػب انِىعذاٌ: انىعذا

وباوؿ الفبلسفُة الِوجدانيُّوف أف يَػْفِصلوا الوجداف عن العقل، وأف 
ْرَفة فُيْحدِ   ثوا بذلك خلطًا هبب تبديده.هبعلوه مشتقِّا من العاطفة الصِّ

ويعارض أولئك الفبلسفُة الِوجداَف ابلعقل فيُػَعربِّ اسم الفلسفة 
عقلية عن ىذا االذباه، وال َأِجُد ما ُيَسوِّغ ىذا التفريق، َأَجْل، إف دائرة  البلَّ
العقل منفصلة عن دائرة العاطفة، ولكن الِوجداف يسيطر على األوذل 

 سيطرتَو على الثانية.

دي أف للِوجداف نوعني ـبتلفني أشدَّ االختبلؼ، ونبا: الِوجداُف وعن
 العقليُّ والوجداُف العاطفيُّ.

: يُػَعنيِّ نشوَء تلك األفكار الغريزية واعبِِبلِّية أحيااًن،  فالِوجداف العقليُّ
واليت ىي أمََّهات االكتشافات العظيمة اليت تُِنري فكر العادَل يف بعض 

ِليِلو ونُيوُتن وىنري پُػَوانكارِه ومن إليهم إال ِوجدانيني الساعات، فما كاف غَ 
 عقليني، وپُػَوانكارِه ىذا أعلن ذلك بنفسو.

وزبتلف الِوجداانُت العقلية عن الِوجداانت الشعورية يف أف األوذل 
خاصٌَّة بعادَل األفكار وأف الثانية خاصٌَّة بعادَل اؼبشاعر، ويَػَتَجلَّى الِوجداف 
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لديينُّ يف االندفاعات غري الشاعرة اليت تقود أكثر الناس واليت العاطفيُّ أو ا
يناىضها العقل بكبري ُجهٍد حَّت عند ذوي النفوس العالية، وال ىَبُْرج 
األوالد والنساء والِفْطرِيُّوف واؽبََمج واعبموع، أبًدا، عن دائرة الِوجداانت 

. شاعرة اليت ىي من أصٍل عاطفيٍّ أو ديينٍّ  البلَّ

داانُت العقلية إذ إَنا خاصٌَّة بعدد قليل من الناس، والِوج
والِوجداانت العاطفية أو الدينية إذ ُتَشاَىد لدى اعبميع َسُهَل علينا أف 
نُْدِرؾ السبب يف أف الفلسفاِت العاطفيَة شعبيٌة على الدواـ، فكلّّ يرى 

 جرىا.فيها تسويَغ اندفاعاٍت يعمل العقُل القدمي واألخبلُؽ التالدة على زَ 

ويكوف الرجُل الِوجداينُّ العاطفيُّ، يف الغالب، من أولئك اؼبََرَدة الذين 
زبتلف أظباُؤىم حبسب األزمنة، فكاف الرجُل الروائيُّ القدمي يستلهم 

 الفلسفَة الغريزية اليت يستلهمها الثػَّْورِيُّوف والَعَدِميُّوف يف الوقت اغباضر.

ا إذا دل هُبَاِوز بعَض اغبدود، ولكن وقد يكوف الواجداُف العاطفيُّ مفيدً 
ؾبتمًعا ال دليل لو غري الِوجداف العاطفيِّ دل يُػَعتِّم أف يَػُعود إذل َطْور اؽبمجية 

 األوذل.

وكبن إذا ما نظران إذل نتائج تقدـ الوجداف العاطفيِّ والِوجداف العقليِّ 
ُموِّ الِوجداف العقليِّ اعرتفنا، من فَػْوِران، أبف َسرْي اغبضارة اؼبتصاعَد َمِديٌن لنُ 

 ، ، وما شأُف الرتبية إال يف تَػْنِمية الوجداف العقليِّ وتناقِص الِوجداف العاطفيِّ
وما شأُف القوانني اؼبدنية والدينية إال يف زَْجر الِوجداانت العاطفية اليت ىي 
من بقااي اغبيوانية األوذل، واؼبثُل األعلى ىو يف حفظ توازف َذيْنك 
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للعقل نظاُمو القائم على القياس والربىنة، »، قاؿ َپْسكاؿ: الوجَدانَػنْي 
ـٌ آخر.  «وللقلب نظا

وال نَػْزُعم ببياننا اؼبوجز السابق أننا قُبَدِّد اتريخ الفلسفة، ولكننا 
، كما  أوضحنا فيو، فقط، تطوَر األفكار اليت تَػرَكتها يف الذىن البشريِّ

 غبقيقة للفبلسفة.َعَرْضَنا فيو، ابختصاٍر، كيف بَدا مبدأُ ا
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 جانفصم انثان

 تطىز انفهضفح انىفعي

ح(
َّ
اتي
َ
م
ْ
اغ
َ
 انرزائع )انرب

ُ
 مرهة

 ( فهغفُخ انزََّساِئغ١) 

 تَػْهِدؼ الفلسفة النػَّْفِعيَّة، اليت ُأطلق عليها اسُم مذىب الذرائع،
إذل  ٔ

  البحث عن فائدة األشياء، ال حقيقتها، فافْػرُتِض النافُع أنو حقيقيّّ، فَغَدت
 كلمة اغبقيقة مرادفًة لكلمة الفائدة.

وُسوِفْسطائيُّو اليوانف، وال سيما پُرواتُغوراس الذي ذكرانه يف فصل 
 سابق، كانوا قد تكلموا عن مذىب الذرائع منذ زمن طويل.

األشياء،  فعند تلمِيذ ِىَرْقِليت ىذا تُػَعربِّ اغبقيقة عما لدينا من فكر عن
 وه حقيقًة ىو حقيقتُنا، وليس ىنالك حقيقةٌ فبل حقيقة خارجة عنا، وما ندع

 مطلقة، بل آراٌء شخصية يَػُعدُّىا من يعتقدىا حقائَق، واغبقيقُة متحركٌة غريُ 
 اثبتة، وكبن ال نُػَقدِّرىا إال إبحساساٍت متقلبة حبسب كلِّ فرد.

ال مقياَس للحقيقة عند ِپُرواتُغوراس، فاغبقيقة عنده ال تُػثْػَبت، بل 
                                                 

 قديبة جدِّا، فقد استعملها كنت، قاؿ مسيو غوبلو:« مذىب الذرائع»يظهر أف كلمة  ٔ
يسمي كنت دبعتقد الذرائع اؼبعتقد الذي ال نقدر على تسويغو ابلتأمل، والذي يرضى بو، ولو موقًتا، كمبدأ 

نة، فقيمة مثل ىذا اؼببدأ تكوف حبسب ما يكتب للمشروع من قباح أو للحركة وذلك وصواًل إذل غاية معي
 حبوط.
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ىَبِْلط ىذا الفيلسوُؼ اغبقيقَة ابلفائدة مع ذلك، بل يُبَيِّز بينهما،  سُبَثَّل، وال
ولكنو يذىب إذل إمكاف اختيار أفيد اآلراء، فريى وجوَب قياـ العدؿ على 

 الفائدة، ال على اغبقيقة.
وال يبتعد أصحاب مذىب الذرائع اؼبعاصروف عن َجدِّىم 

بل ينظروف إذل النتائج پُرواتُغوراس أبًدا، فبل حقيقة وال خطأ عندىم، 
 العملية، قاؿ َحرْب ىذا اؼبذىب الرئيُس ِويْلَيْم ِجيْمس: 

وال احتياَج إذل تَػَقبُّل حقائَق ُمَعيَّنة إال … حقيقُة الفكر بنتائجو 
والفكر ال يكوف حقيقيِّا ما دمنا … عندما يصبح من اؼبفيد صنُع ذلك 

 لك.غرَي ذوي منفعة َحَيِويَّة يف اعتقادان أنو كذ

قاؿ  وكاف نِيْتِشو قد صاغ مثَل تلك القضااي مع اختبلؼ يف التعبري، 
  نِيْتِشو: 

فاؼبهمُّ ىو يف … بُْطبلف الرأِي ال يعين اعرتاضنا على ىذا الرأي 
ل ىذا الرأُي بو اغبياَة ووبفظُها، ومعرفِة اؼبََدى  معرفة اؼبََدى الذي يُػَعجِّ

يو فرت  اان مَبِيل، كمبدٍأ، إذل القوؿ أبف أخطل الذي يُبِْسك بو النوَع ويُػَنمِّ
اآلراء أكثُرىا لزوًما، وأبنو ال بقاء لئلنساف بغري ؾَبَْرى الِقَيم اؼبنطقية 
، بغري تزييف العادَل ابلَعَدد، وأبف العدوؿ عن اآلراء الزائفة يَػْعيِن  القسريِّ

ِويّّ ىو عدواًل عن اغبياة، إنكارًا للحياة، فاالعرتاُؼ أبف الَكِذب شرٌط َحيَ 
مقاومٌة َخِطَرة للمقاييس اؼبألوفة فيكفي الفيلسوَؼ أف هَبُْرَؤ على ذلك 

 لُيوَضع خارج اػبري والشرِّ.
ويبدو حلُّ اؼبسائل الدينية واػبُلقية أمًرا سهبًل لدى أصحاب مذىب 
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الذرائع، فاألدايُف تكوف صحيحًة إذا ما َجعلت اإلنساف سعيًدا، وهبب عدُّ 
حقيقًة، واإليباُف أمٌر ضروريّّ، فلم ُيْسِفر َشكُّ نَبِْلت عن غري  الَوْىم اؼبفيد

 الَعَطل من العمل.
وترى الذَّرَائِعيِّني ينظروف إذل اؼبعتقدات كما لو كاف اختيارُىا خاصِّا 

 إبرادة اإلنساف، وعكُس ىذا ما يذىب إليو علم النفس.
حًدا، مادايِّ أو فالذرائعيُّ، إَذْف، يكوف، حبسب مبادئو، مؤمًنا أو مل

روحيِّا، فاضبًل أو فاسًقا َوْفَق منفعتو الشخصية، ومن البديهيِّ أالَّ يُوَصى 
 دبثل ىذا اؼببدأ إالَّ قليبًل.

وإذا نُِظر إذل الذرائعية من الناحية االجتماعية، بداًل من النظر إليها 
ـُ فلسفٍة يف البشرية، فكاف  من الناحية الشخصية، أمكننا أف نقوؿ إَنا أقد

بضُع عشراٍت من الناس إذا ما اجتمعوا لتأليف قبيلٍة اْضطُرُّوا إذل ازباذ 
… اؼبنفعة دستورًا عبمعيتهم منتحلني الفلسفَة الذرائعية من حيث النتيجُة 

ويبكن َعدُّ صبيِع ُكُتِب اغبقوؽ القائمة على العادات واليت ُيْشَتقُّ منها صبيُع 
 الذرائع.القوانني رسائَل حقيقيًة ؼبذىب 

ولكنَّ مذىب الذرائع إذا كاف أساًسا ضرورايِّ لؤلخبلؽ االجتماعية دل 
يكن من غري اػبََطر أف يكوف أساًسا لؤلخبلؽ الشخصية، فالفائدُة، يف 
اغبقيقة، زبتلط ابؼبنفعة الشخصية بسهولة؛ ولذلك كاف من الصواب قوُؿ 

اليني ورجاؿ فلسفُة التجار واؼب»مسيو بُوتْػُرو إف مذىب الذرائع ىو 
 ولن َيُكوف جيٌش مؤلف من الذرائعيني َخَطًرا على أعدائو. ٔ ،«اؼبصافق

                                                 
 اؼبصفق: البورصة. ٔ
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 نغشَضح فٍ فهغفخ انزسائغا شأٌ( ٢) 

ط نظرايِت مذىب الذرائع إظهارًا ؼبسائل  َقَضت الضرورة أبف نُػَبسِّ
 ىذا اؼبذىب األساسية ونتائجو.

ُطوُؿ َعْرُضها، فمذىُب الذرائع ينطوي، ابغبقيقة، على آراٍء ـبتلفة يَ 
ويرى كثرٌي من أصحاب ىذا اؼبذىب أنو ِمنهاٌج لنَػْيِل اؼبعرفة فضبًل عن أنو 
اختباٌر نفعيّّ، وىبتلف ىؤالء األصحاب من ىذه الناحية كثريًا، واغبقيقُة 

، وليدُة أجزاء  للحقيقة ََتَّ اختيارىا َوْفَق ىي، كما يَػْفرَتِض ىؤالء على العمـو
 عنا.  من َعدِّ اغبقيقة مستقلةً فائدهتم، وذلك بداًل 

ويبكن الدفاع عن ذلك اؼببدأ كما ىو واضح، فنحن ال نفعل سوى 
نا ولؤلجهزة اؼبُِتمَّة ؽبا.  ذبزئتنا، يف اغبقيقة، َمفاىيَم مبلئمًة غبواسِّ

و ذَبَارِبَنا، ال  ولكن العزائَم، اليت ىي وليدُة احتياجاتنا، إذا كانت تُػَوجِّ
يف اغبقائق الصادرِة عن ىذه التََّجاِرب واؼبناقضِة لَرَغباتنا  ترى أيَّ أتثري ؽبا

يف بعض األحياف، واغبقائُق اليت تُػَقرَّر على ىذا الوجو، وإف كاف من 
اؼبمكن أالَّ تبلئم احتياجاتِنا، َوَجب معاانهُتا، ويشابو العادل بعَض الشََّبو 

من غري أف يَػْقِدروا  َسَحرَة األساطري القديبة العارفني ابستحضار األشباح
 على إخضاعها عندما تَػَتَكوَّف.

وىو  ومذىُب الذرائع يَػْزَدري اؼببادَئ العقلية اليت ال فائدَة عمليَة ؽبا، 
كثرُي اؼبراعاة للغريزة والِوجداف اؼبرتادفَػنْي بعض الرتادؼ، شأُف صبيع الفلسفات 

 الِوجدانية، قاؿ أحد فضبلء اؼبدافعني عن ىذه اؼبذاىب: 

الغريزة أمٌر ال ريب فيو، إَنا من اؼبُْعطَيات اؼبُْحكمة اؼبُثَبتة،  إف
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َواف َمْيِل النوع ونفعو، فاتَِّباُعها ىو  والغريزُة، مهما كانت مصادرىا، ىي ُعنػْ
 الواجُب األوؿ ؼبن يريد أف َيِسري مع الطبيعة كما َيمر العقل.

َتَضيات والذي يبدو رل ىو أف العقل َيَُْمر بعكس ذلك، فمن ُمقْ 
تَػَقدُّـ اغبضارة أف يتغلب اإلنساف على اندفاعاِت الغريزة، أي أف يسيطر 
على اَل تَػنَػبػَُّهاتو كما قاؿ أحد علماء وظائف األعضاء، وال يبيل الرجل 
العصريُّ إذل أف هتيمن عليو غرائُز نبجيِة األجداد اليت َرَدعْتها الزواجر 

 االجتماعية الَقِصفة بصعوبة.

ه الضَّارَّة يف مذىب الذرائع نذكر، أيًضا، نفورَه البَػنيِّ من ومن الوجو 
يَػَتَحوَّؿ مذىُب الذرائع عن  صبيع األحباث النظرية، قاؿ ِويْلَيْم ِجيْمس: 

 إذل الفكر اؼبَُعنيَّ الكامل، إذل الوقائع، إذل العمل الناجع.… التجريد 
حكيم، ولكن ىذا  َأَجْل، إف العناية ابؼبَُعيَّنات وابلعمل الناجع أمرٌ 

السلوؾ إذا ما َعمَّ َعَدَلت البشريُة عن كلِّ تقدـ، فالتأمبلُت اػبالية عن 
 النفع العمليِّ ىي اليت أسفرت عن أعظم االكتشافات.

وقَػْبَل أصحاِب مذىب الذرائع اؼبعاصرين بزمٍن كاف أوُغوْست ُكوْنت 
راساُت العلمية من قد صاَغ نصائَح مشاهبًة لتلك فيما هبب أف رُبََْب بو الدِّ 

، فَودَّ أف يقـو ؾبمٌع للعلماء فَػَيْمَنَع اؼبباحَث غرَي النافعة   التوجيو العمليِّ
كِدراسة تركيب الكواكب الكيماويِّ الستحالتو، فلو قاـ ىذا اجملمع بذلك 
ما اكُتِشَف ربليُل طَْيِف الشمس الذي اطُِّلَع بو على تركيب الشمس 

، فباتِّباع األوىاـ يُوَصل، يف الغالب، إذل وصبيِع النجـو الكيماويّ 
يماِويِّني َحْوَؿ اإلكسري ما  اكتشافات مفيدة إذل الغاية، ولوال أحباث السِّ
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َظَهر علم الكيمياء اغبديث، ولوال أتمبلُت َمْكِسِويل اعبريئُة لظلَّ البَػْرؽ 
ِسْلكيُّ أمًرا ؾبهواًل.  البلَّ

من وباوؿ تطبيَقها على اؼبسائل وإذا ما انتشرت فلسفٌة جديدة ُوِجَد 
اليت تستهوي النفوس، َوبَػَلَغ مذىب الذرائع من عدـ تَػَفلُّتو من ىذه السُّنَّة 
، الذي ُعدَّ ُمَرادفًا للحقيقة، إذل أسوأ اؼبذاىب،  ما َأدَّى معو مبدأُه النفعيُّ

اَفع عنها فمما رأيناه استخداُمو من ِقَبل النَِّقابِيَّة الثورية اليت يتعذر أف يُدَ 
 دفاًعا معقواًل.

ومع ذلك، ويف كلِّ زمن، يَػْبُدو ؿُبْرتفو السياسة الذين تَػَعوَّدوا َخْلط 
اغبقيقة ابؼبنفعة، َأتْػَباًعا َأْوِفَياَء ؼبذىب الذرائع، ومن أولئك نذكر ُروبْسپري 
الذي انتحل يف إحدى ُخطَِبو ِصيَػًغا عزيزًة كثريًا على أصحاب مذىب 

صرين، فبعد أف أبدى استخفاًفا ابلفرضيات الفلسفية قاؿ: الذرائع اؼبعا
 ٔ «إف اغبقيقة عند اؼبشرتع ىي كلُّ شيٍء انفع للعادَل صاحل يف العمل.»

وَيظلُّ اغبْكم الذي أبديناه يف الصََّفحات السابقة عن مذىب الذرائع 
، مستقبلِّ عن األمم اليت نَػَبَت فيها ىذا اؼبذىب وعن اؼبكاف الذي ظهر فيو

ويبكننا أف ُنَسّوِغ بعَض أجزاء ىذا اؼبذىب عند نظران إذل أنو مَبَا، على 
اػبصوص، لدى األمريكيني النفعيني الذين ليس عندىم من الوقت ما 
يستنفدونو يف اؼبناقشات والذين ال يريدوف أف يُبِْسكوا من اؼببادئ بغري 

 نواحيها اليت ُيْسَتفاد منها يف اغبياة اليومية.
                                                 

من التقرير الذي كتبو مكسيملياف روبسپري ابسم عبنة السبلمة العامة، فتُِلَي يف ؾبلس العهد يف اليـو  ٔ
ثانية، فطبع أبمر ىذا الثامن عشر من شهر فلورايؿ )الشهر الثامن من السنة اعبمهورية( من السنة ال

 اجمللس.



 052 

الذرائع إذا ما نُِظر إليو من تلك الناحية ُوِجَد أنو مبلئم ومذىُب 
ْلم  الحتياجات الوالايت اؼبتحدة، ومن مزاايه أنو يساعد على تقوية السِّ
الدينية فيها، فهو إذا ما أُْبِصَر من ىذه اعبهة على اػبصوص كاف من اغبقِّ 

 أف ُيَشاَطر اغبكُم اآلِت الذي أبداه اؼبؤرخ ِفريِيُرو: 

مذىب الذرائع األمريكيَّ ىو مذىُب توفيٍق على اػبصوص، فهو إف 
يَػْهِدُؼ إذل منح الناس وسيلَة التوفيق بني األفكار واؼبذاىب اؼبتعادية إبثباتو 
ـَ منها، يبكنو أف يساعدان على أف نكوف  أف صبيع األفكار، حَّت اؼبتهاد

انتصارًا  أقوـَ وأحكَم وأحسَن فبا كبن عليو، وما الفائدة يف االصطراع
ؼبذىب أو فكر على مذىب أو فكٍر آخَر بداًل من تَػْرِؾ الناس يستخرجوف 
منو، أحرارًا، كلَّ خرٍي يبكن أف يؤدَي إليو؟ ومن يَػْعِرْؼ أمريكة الشمالية 

 يَػُقْل إنو إذا ما ُوِجد مذىب أمريكيّّ ابغبقيقة كاف ذلك اؼبذىَب.
الفلسفية اليت َعدَّهتا النفُس لَبْتم هبذا الفصل ِدراسَة اؼببادئ الدينية و 

ُ، ابآلؽبة، عن احتياجاتِنا  البشرية حقائَق، وكبن، بعد أف رأينا األدايَف تُػَعربِّ
وأحبلمنا وآمالنا َوَجْدان أف الفلسفاِت تقـو على اإلنكارات من غري أف 
 تُِقيم ما ىو دائم، وبعُض الفلسفاِت يَػْزُعم اآلف أنو يُػَؤلُِّو الِوجداَف وبعُضها

اآلخر يَػْزُعم اآلف أنو يُػَؤلِّو اؼبنفعَة، بَػْيَد أف ىذه األصناـ اعبديدة ليست من 
 القوة والنفوذ حبيث تَػْفِرض حكَمها زمًنا طويبًل.

وجبانب األدايف القديبة والفلسفات اغبديثة اليت تَػْقرَتح ربويَل أوىامنا 
مستقلًة عن ىذه الناشئِة عن َرَغباتنا إذل حقائق أقاـ العلُم ببطٍء حقائَق 

 الرغبات، فسنبحث يف َتْكويِنها َعمَّا قليل.
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 انفصم انساتع

 اآلزاء احلديثح يف ليمح انفهضفح

 انفهغفخ فٍ انؼهًبء آساء نهفهغفخ، انُفغُخ اأُلُعُظ( ١)

للحقائق الدينية اليت حبثنا فيها مصادُر عاطفيٌة ودينية وصَبِْعيَّة، ولكن 
قليٌل إذل الغاية، وللمبادئ الفلسفية اليت فَػَرْغنا  ما ؽبا من اؼبصادر العقلية

من البحث فيها مصادُر عقليٌة ودينية، فليس للعناصر اعبَْمِعيَّة والعاطفية 
 سوى أتثري ضعيف جدِّا يف تكوينها.

وليس من السهل تعريُف الفلسفة اغباضرة؛ وذلك لَتَحوُّؿ معناىا 
تفسرُي اغبوادث وتعينُي  على اػبصوص، وفيما مضى كاف يَػُلوح للفلسفة

ِعَللها األوذل، وفيما مضى كانت الفلسفة زبتلط بعلم البلىوت فافرتقت 
 عن ىذا العلم ابلتدريج، َث أخذت تناىضو.

ومعظُم الفلسفات اغبديثة يَػْزُعم قياَمو على العلم يف كلِّ وقت، 
، فالفلسفة إذ كانت وليدَة اػبياؿ ال ذي ولكنو ىبتلف عنو يف أمر أساسيٍّ

َواف أقصى ما َيِصل إليو العقل غرَي مستعنٍي ابؼبناىج  ُره العقل فِإَنا ُعنػْ يُػَفسِّ
التَّْجرِبِيَّة، والعلُم، وإف كاف يشتمل على فَػْرِضياٍت انشئة عن اػبياؿ، َيَضع 

 ىذه الَفرضياِت ربت رَقَابَة التَّْجرِبة والرتصد.

سفة دوف العلماء، وىذا الفرؽ ىو من أىمِّ األسباب اليت ذبعل الفبل
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فالفبلسفُة ليس لديهم من وسائِل تَػَرصُِّد العادَل غرُي ما تشهد بو حواسُّهم 
ع العلماء حدوَد ىذه اغبواسِّ بطائفة من األجهزة، وما اتػََّفَق  على حني يُػَوسِّ
ؼببادئ الَكْوف من التحوؿ بفضل استعماؿ تلك األجهزة دل َتْسِطْع أيُة 

فما دار َحْوؿ َعدِّ ُكَرتِنا األرضيِة مركًزا للعادَل من  فلسفة أف تستدؿَّ عليو،
األفكار فقد قُِلَب رأًسا على َعِقب بفعل اكتشاؼ آالٍت َدلَّت على أف 
 ، أرَضنا ليست غرَي كوكٍب َسيَّار صغري سابح يف الفضاء بني مبليني النجـو

َرصُّد عن  وكذلك ُىِدـ ما دار من النظرايت َحْوَؿ اػبِْلَقة عندما أسفر التػَّ 
كوف اؼبوجودات اغباضرة اْشتُػقَّْت من أنواٍع سابقة بتحوالٍت ِوراثية بطيئة 

 مرتاكمة.

ومبادُئ الفلسفة إذ ال يبكن ربقيقها ابلتَّْجرِبة كانت العناصُر الدينية 
ذاَت َدْخٍل يف وضعها، فغاص أكابر الفبلسفة العقليني، كِديَكاْرت وَكْنت 

لدينيات من حيث النتيجُة، وما مبادُئ كتاب وُأوُغوْست ُكوْنت، يف ا
البلىوتية، وما أتسيُس الدِّاينة اؼبعروفة ابلَوْضِعيَّة « انتقاد العقل العملي»

 مؤخًرا إالَّ أمثلٌة ابرزة على ذلك.

والفلسفُة، لَضْعف وسائل االستقصاء فيها، اْضطُرَّت ابلتدريج إذل 
ُرؾ للعلم ما كانت تَػْزُعم َحلَّو  من اؼبسائل، َث اقتصر عملها يف َناية أف تَػتػْ

ْرَفة تقريًبا.  األمر على ما بعد الطبيعة الصِّ

فمن َأْجِل تلك األسباب اؼبختلفة رأى كثرٌي من األَلِبَّاِء يف الوقت 
اغباضر أف الفلسفة من اؼبعارؼ الثانوية بعد أف كانت تُػَعدُّ على رأس 

.  العلـو
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ُص رئيس اجملمع ا لعلمي اؼِبْفضاؿ إميل پِيكار رأَي وإليَك كيف يُػَلخِّ
 العلماء اؼبعاصرين يف الفلسفة، قاؿ پيكار: 

من النادر، كما أرى، أف ذبَِد بني العلماء اؼبُتَػبَػتِّلني إذل العلـو الطبيعية 
وتبدو اؼبناقشاُت َحْوَؿ … من َيَْبَػُهوف إذل الفلسفة ابؼبعًن الصحيح 

ب الفلسفية يف كلِّ زمن، من اللَّْغو اغبقيقيِّ والصحيح، العزيزُة على اؼبذاى
ويْنُظُر العادل بعني اغبََذر … لدى من يتخذوف التجرِبة والرتصَد رائَدْين ؽبم 

ويَرى العادل، على … إذل دقائق النػَّْقد اليت دل تُػَؤدِّ إذل اكتشافاٍت فَػعَّاَلة 
، أف الفيلسوؼ يتكلم بلغة غري لغتو فبل وباوؿ أف يَػْفَهَمو  وتُِثري … العمـو

 الفلسفة، يف الغالب، مسائَل ببل جواب.

وجاء يف كتاب أرسلو إرلَّ صديقي العادُل اؼبشار إليو يُػَؤيِّد فيو رأيَو  
 ذلك كما َيِت: 

أرى من الواجب أف رُبَْفظ كلمة الفلسفة للقصائد واأَلْخِيَلة َحْوَؿ ما 
 ات.بعد الطبيعة، فهنالك نبااتٌت ال تُػْغَرس يف اؼبُْختَػبَػرَ 

وأبدى كثرٌي من ؿُبْرَتِيف الفلسفة يف َناية األمر من اآلراء ما يشابو 
 ذلك، فاظبع القوَؿ اآلِتَ ألحد مشاىريىم ويْليْم ِجيْمس: 

يَػْعيِن وضُع الرجِل قدَمو يف ِصْنف من الفلسفة أف يكوف ذا عبلقاٍت 
عاد أحد َذيِْنك بعادَل ـبتلف عن العادل الذي تَػرََكو َخْلَفو يف الشارع، وبلغ ابت

العاَلَمنْي عن اآلخر مبلًغا صار يتعذر معو أف يُفكَّر فيهما يف وقت واحد 
ُفذوف، يبدو كلُّ شيء بسيطًا …  ويف العادَل، حيث جعلكم أستاذُكم تَػنػْ
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نظيًفا نبيبًل، فبل تُػْبصر متناقضاِت اغبياة، وَيْظَهر ذلك العادَلُ من ِطراز قدمي 
َرى وَتِصل مقتضياُت اؼبنطق فيو ـبتلَف يَػْرُسم العقُل فيو اػبط وَط الُكبػْ

والواقُع أف ذلك َرْسٌم واضح فوؽ عاَلمنا اغبقيقيِّ مضاٌؼ إليو … األجزاء 
، … أكثَر من أف يكوف وصًفا ؽبذا العادل  فبل ذَبد فيو إيضاًحا لعاَلمنا اؼبَُعنيَّ

 ريه.فُيقاـ مقاَمو شيٌء ىبتلف عنو اختبلًفا اتمِّا، بداًل من تفس

وتقديراٌت كتلك يف َضْعف قيمة الفلسفة فبا ذبَِده حَّت عند أساتذة 
الفلسفة، فما يُػْبِديو ىؤالء األساتذة من عدـ اكرتاٍث ؽبا بَػَلغ غايَتو يف 
، وَمْن كاف يف رَْيب من ذلك فْلرُياِجع التحقيق الطريَف الذي  الزمن اغبارلِّ

يني ليَػْعَلَم اؼبذاىَب الفلسفية قاـ بو مسيو بِيِنو لدى أساتذة اعبامعة الرظب
اليت ينتسبوف إليها وماذا يُػَعلِّموف، فهنالك يرى أف ُمْعظم ىؤالء األساتذة  
َكفَّ عن الدفاع عن أيِّ مذىب، وأَنم يقتصروف على تدريس النظرايت 
اليت يَْدَعمها رؤساُء اعبامعة َدْعًما ُموقػًَّتا، ما داموا ُمَكلَّفني إبلقاء بعض 

ُهوَنم توجيًها ـبتلًفا، والذي يظهر أف الشيء و  ما داـ أولئك الرؤساء يُػَوجِّ
اؼبذىب الِوجداينَّ ومذىَب الذرائع النفعيَّ نبا أكثر اؼبذاىب ُحْظَوًة يف 

 الوقت اغباضر.

وما نشاىده من عدـ اكرتاث العلماء واألساتذة للمناىج الفلسفية 
ع عن اغبقيقة واعبماؿ واػبري فقد َعمَّ اعبمهور اؼبُثَػقَّف أيًضا، وما ُوضِ 

إخل، من آتليَف تليدٍة فيلوح لغًوا ىزيبًل خليًقا أبف يُػرْتؾ … وصفاِت الروح 
 لعلماء البلىوت.

والفبلسفُة الرظبيوف إذ َعِطلوا من كلِّ نفوذ داوموا على اعِبداؿ 
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إبسهاب يف مسائَل مطروقٍة منذ أكثر من َأْلَفي سنة غرَي ُمضيفني إليها 
ًرا ػِبَواِء عنصًرا  جديًدا، وما كاف ؽبم َمْعِدٌؿ عن اإلهباـ يف التعبري َستػْ
 الفكر.

ٔ 

واليوـَ تَػَتَحوَّؿ الفلسفة القديبة إذل خبلصٍة بسيطة للمبادئ العامَّة يف  
كلِّ علم، وتنقلب الرسائل الفلسفية اليت ُتْطَرح أماـ كليات اعبامعة إذل 

 رسائَل يف العلم اػبالص.

إذل األحكاـ اآلنفة الذكر وحَدىا ظهر لنا شأُف  وإذا ما نظران
الفلسفة يف الوقت اغباضر ضعيًفا إذل الغاية، وسنرى، مع ذلك، أف نفوذ 

 الفلسفة، وإف كاف دوف ما كاف عليو يف اؼباضي دبراحَل، ال يزاؿ عظيًما.
                                                 

يكوف األسلوب الغامض يف الفلسفة ويف معظم اؼبوضوعات وليد الفكر الغامض يف الغالب، وقد يكوف  ٔ
الغموض، على استثناء، نتيجة جدة اؼبذىب، وىذا ما أصاب مسيو برغسن يف بيانو يف كتاب تفضل 

 إبرسالو إرل حوؿ ىذا اؼبوضوع فأقتطف منو ما َيِت:
حوؿ ما أبديتموه يف كتابكم األخري، ويف الكتاب الذي قبلو، من اؼببلحظات عن الوضوح يف موضوع  وأما

الفلسفة فاظبحوا رل أبف أقوؿ لكم: إف اؼببدأ الفلسفي الذي يفهم أوؿ وىلة ىو اؼببدأ الذي كاف ىبامر 
ا النوع من الوضوح تعين النفوس سابًقا، أو الذي ىو ؾبموع أفكار موجودة قببًل، فمطالبة الفيلسوؼ هبذ

افرتاًضا أبف صبيع عناصر اغبقيقة الفلسفية كانت موجودة يف نفوسنا، وأبف الفلسفة عاجزة عن التقدـ، 
وعندي أف على الفلسفة أف تتقدـ كثريًا ما داـ كل تقدـ حقيقي وليد أفكار جديدة مثرية ؼبعضبلت سابقة 

لو ذات طابع إهباـ، ولكن القارئ إذا ما أوغل يف الفكر  فتقتضي من القارئ ؽبذا السبب كبري ؾبهود وتبدو
اعبديد بدت لو األفكار القديبة مبهمة؛ وذلك ألَنا تسري ابلقارئ إذل مصاعب يقدر الفكر اعبديد، عند 
وجوده، على حلها، وال ترى فكًرا نظرايِّ مهمِّا واحًدا يبدو اليـو واضًحا دل يكن مبهًما يف األصل، فبل ينبغي 

قاس قيمة الفكر الفلسفي يف سهولتو اليت تدرؾ أوؿ وىلة، بل يف قدرتو على حل اؼبعضبلت ويف أف ت
اتضاحو ابلتدريج من تلقاء نفسو. ولبلعرتاضات اليت توجو إذل اؼبذىب الفلسفي ابسم الوضوح اؼبباشر 

اؼببلئم لروحنا( نفس اؼبصدر الذي وجو إليكم يف موضوع الفيزايء، وىذا اؼبصدر ىو اؼببدأ أو اؼبعتقد )
القائل حبيازتنا عبوىر اغبقيقة، وأبف كل ذبديد ال يكوف سائًغا إال إذا كاف وجًها من وجوه اؼبباحث اؼبعروفة 

 لدينا مقدًما.
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 (انفهغفُخ انشوح) نهفهغفخ انذمُمُخ انمًُخ( ٢)

َر عدٍد كبري من العلماء والفبلسفة ػبَّْصُت يف اؼبطلب السابق تقدي
اؼبعاصرين للفلسفة، وىذا التقدير إذ قاـ على اؼبنطق العقلي فإنو ال يكوف 

 تقديًرا إذا ما َخَرج عن تلك الدائرة.

وأوُؿ ما هبب أف يُػْنَظر إليو ىو أف الفلسفة كانت تبلئم، فيما مضى، 
لَّت الفلسفة ؽبذا احتياًجا إذل اإليضاح فيما َعَجز العلم عن قضائو، فظَ 

 السبب ديَن ذوي النفوس اؼبُثَػقَّفة.

والفبلسفُة وحَدىم، حَّت الزمِن اغبديث، ظَلُّوا ضَبََلة بعض اآلراء مع 
عدـ قياـ العلم بذلك، وكانت ىذه اآلراء قليلَة الوضوح أحيااًن، فكاف يف 

غدا غموضها ِسرُّ قباحها يف الغالب، ومن القوؿ الصائب أف اؼببدأ إذا ما 
 واضًحا عاد ال يكوف خصيًبا.

وَمثََّل الفبلسفة يف اتريخ الفكر البشريِّ شأاًن َأظْبَى من شأف اؼبُتَػَفنِّنني 
واألدابء والشعراء يف بعض األحياف، فهيمن أرسطو على التعليم يف القروف 
الوسطى وىيمن ِديكاْرُت على القرف السابَع عشَر، وبلغ َكْنُت من التأثري 

: ما قيل مع إف نصف الفلسفة األوروبية َصَدَرت عنو يف القرف »و حبقٍّ
 «التاسَع عشَر مع االرتباط الوثيق فيو.

وكاف ػبلفائو ِفيْخِتو وُشوپِْنهاِور َونِيْتِشو وغريِىم ابلُغ األَثَر أيًضا، 
وبعُض النظرايت العلمية وحَدىا، كنظرية التحوؿ اليت أسفرت عن إمكاف 

إقصاِء مبدأ النهاية، ىي اليت كاف ؽبا َمًدى أبعُد من نقض مبدأ خلق العادل و 
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 ذلك.

وكبن، لكي نُػَقدِّر شأَف الفلسفة تقديًرا صحيًحا، نرى أالَّ يُػْبَحث 
عنها يف الزمن اغباضر فقط، بل يف اؼباضي القريب أيًضا، فهنالك قبَِد أف 

 أتثريَىا َتَسرَّب يف صبيع اغبقوؿ.

، حَّت السياسة، دببادَئ ِشْبِو عقليٍة، فالفلسفُة قد َغذَّت الدِّايانتِ 
 ذاِت قليِل خياٍؿ يف الغالب ال رَْيب، ولكن مع إفادهتا.

وأضحت الفلسفُة، يف أايمنا أيًضا، داَر ِصناعٍة يَػْقَتِبس منها ؿُبْرَتِفو 
السياسة الذين َغَدْوا علماَء الىوِت األزمنة اغبديثة، فرتى بعَض مباحث  

ْعَلَكة وترى االشرتاكيَة ُمْشبَػَعتَػنْي من مبادئ ِىيِغل كاْرؿ مارِْكس يف الصَّ 
الفلسفية، وظَلَّت اعبَْذرِيَّة )الرَّاديكالِيَُّة( تستلهم مبادَئ ُأوُغوْست ُكوْنَت 
طويَل زمٍن، وتُػْبِصر النِّقابِيَّة الثػَّْورِيَّة تستوحي الفلسفَة الِوجدانية، وتُػْبِصر 

 َة الذرائع.الكاثوليكية العصريَة تستوحي فلسف

وإذا َعَدْوت ذلك التأثرَي الذي ال ِجداؿ فيو والذي ُيْشَتقُّ، يف 
ـَ علماء البلىوت أمكنَك أف تقوؿ:  الغالب، من األوىاـ اليت تَػْعِدؿ أوىا
إف الفلسفة َأْلَقت أنوارًا حقيقية على كثري من اؼبوضوعات، والفلسفُة ىي 

، وأف أوؿ من أثبت أف معرفة العادل اػبارجيِّ تقو  ـ على تفسرياِت اغبواسِّ
اغبقيقة أمٌر يَػتَػَعذَّر الوصوؿ إليو، وىكذا َبَدْت لؤلنظار ِنْسِبيَُّة التصورات 

إف الفبلسفة ىم الذين اخرتعوا الِعَلَل والتعاقَب »البشرية، قاؿ نِيْتِشو: 
 «ية.والنهائيَة والنِّْسِبيَّة واعَبربية والَعَدد والقانوف واغبرية والكيفية والغا
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وَدْوُر االكتشافات الفلسفية ذلك ىو ُعْنواُف َطْور آفل، ويف الدَّْور 
اعبديد الذي دخلت الفلسفة فيو عادت الفلسفة ال أتِت بوسائَل للتفسري 

 بل أتِت بوسائَل للتعميم.

وشأُف الفلسفة إذا ما زاؿ كعامِل اكتشاٍؼ تَػَرؾ، على األقل، ِطرازًا 
ح الفلسفية، ويقـو ىذا الطِّراز على استخراج العاّـِ للتفكري يُػَعربَّ عنو ابلرو 

، وعلى اإلتياف دبُرَكَّباٍت من موادَّ صغريٍة هبمعها ألوُؼ الباحثني.  من اػباصِّ

وُحقَّ للعلم اغبديث أف يستخفَّ ابلفلسفة لَسْبِقو إايىا أبحباثو، ولكنو 
ن ىي اليت لن يستغيَن عن الروح الفلسفية، فالروُح الفلسفية يف كلِّ زم

و ىذه اؼببادُئ، على وجٍو  َتْستَػْنِبط اؼببادَئ العامة من أعفار الوقائع، َث تُػَوجِّ
غري شعوريٍّ يف بعض األحياف، مباحَث الباحثني الذين ال وُبَْصى عددىم، 
فعلى ىذا الوجو يَػتَػَغذَّى كلُّ جيٍل دببدأْين أو ثبلثة مبادئ من العقائد حَّت 

 ب فيو ىذه اؼببادئ رأًسا على َعِقب.وبني الوقت الذي تُػْقلَ 
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 انفصم اخلامش

 تىاء ادلعسفح انعهمي

 نهذىادس انؼهًٍ انزفغُش( ١)

َـّ  إننا، بنفوذان دائرَة اؼبعرفة العلمية للحوادث، نَْدُخل عاَلًما جديًدا ات
اعِبدَّة، ففيو ترى تَػَغريُّ مناىج الدرس وتَػَغريُّ التفسريات والنتائج، وفيو ترى 

اكتسب سلطااًن  -وقد خرج من نفسو يف آخر األمر  -إلنساف أف ا
 عظيًما على الطبيعة اليت استعبدتو استعباًدا وثيًقا يف قروف طويلة.

وما َدَرْسناه آنًفا من يقنٍي ديينٍّ وفلسفيٍّ وخلقيٍّ فقد كاف شخصيِّا، 
والدينية، ة فذلك اليقنُي إذ كاف الصًقا بنا دل َيْسَتِند إذل غري العناصر العاطفي

 اآلراء. وذلك اليقني إذ كاف اتبًعا آلراء زمٍن ما َخَضع لتقلبات ىذه

ومناىُج الِعلم قد اْستَػْبَدَلت بتلك اغبقائِق الشخصية حقائَق غرَي 
شخصيٍة يبكن إثبات كلِّ واحدة منها على ِحَدة فتكوف يف َمْعزٍِؿ من اعبََدؿ، 

.وأدَّى البحث العلميُّ إذل انتقاؿ الروح   البشرية من الباطينِّ إذل اػبارجيِّ

، خاصِّا بدائرة العقل،  وتفسرُي الفبلسفة للحوادث كاف، كالتفسري العلميِّ
مبلحظاٍت  ولكن عقل الفبلسفة إذ كاف يتناوؿ ِوْجَهاِت النفس اؼبستنَبطة من

ىو الذي أدخل  بعيدة من مراقبة التجرِبة ظَلَّت مبادئهم ابطنيًة، والِعلُم وحَده
ىوتاإل  والفلسفُة وجوَدىا. نساف إذل دائرة خارجيٍة كاف هَبَْهل علُم البلَّ
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ودل تُػْرَسم خطوط معرفة العادل اغبقيقية إالَّ ابكتساب مناىَج وثيقٍة 
 للتػََّرصُّد والتجرِبة، وتُػَردُّ أوائل ىذا التطور إذل عصر النهضة.

بلىوتية يف وقَبَم عن الدِّراسات العلمية األوذل َطْعُن التفاسري ال
الصميم، وذلك إبثباهتا أف العادل خاضٌع لُسَنٍن اثبتة ال دخل فيها ؽَبَوى 

 العزائم العلوَّية.

وأسفر توسيُع َمَدى ذلك اؼببدأ ابلتدريج عن بلوغ العلم مبادَئ 
جديدة، واإلنساُف، إذ َعَدؿ عن مطالبة آؽبتو بتفاسرَي دل تُػْعِطو إايىا، َوذلَّ 

 لم الذي غدا لدى الكثريين معبوًدا يُػْؤَمل منو كلُّ شيء.َوْجَهو َشْطَر العِ 

ومع ذلك ال ينبغي أف يطاَلب الِعْلُم بغري ما يستطيع أف يُػْعِطَيو، 
اف يف اغبقيقة، فهو قادر على حلِّ مسائَل ىائلٍة، وىو  فللِعلم وجهاف ؿُبَريِّ

ْكَتَشف البخاَر وإف ا  -عاجٌز ذِباه مسائَل كثريِة البساطة يف الظاىر، والِعْلم 
دل َيْسِطْع أف يقوؿ لنا  -والكهرابء وأخضع قُػَوى الطبيعة الحتياجاتنا 

السبَب يف أف َحبَّة البَػلُّوط تصبُح ِسْنِداَينَة، ويف أف اغبجر الذي يُػْرمى يف 
ـَ  اؽبواء َيْسُقط، ويف أف قضيب الشمع الذي يُْدَلك هبتذب األجسا

 ابؼبسائل اليت َتَظلُّ ببل جواب.اػبفيفة، فاغبقُل العلميُّ حافٌل 

َتهى القدرة ومنتهى العجِز عند إدراكنا  ويزوؿ ذلك التناقض بني ُمنػْ
 مناىَج الِعلم وغايَتو وحدوَده، وإف شئت فَػُقْل جهاَز بناء اؼبعرفة.

َُّخ انًؼشفُخ( ٢)   نهذىادس انَىْصِف

دبا ُتْسِفر  تَػَتَكشَّف صبيع اغبوادث اليت يَػَتأَلَّف الَكْوف من ؾبموعها
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نا، فاغبواسُّ َتَظلُّ واسطًة بني الَكْوف  عنو من االنطباعات على حواسِّ
 اغبقيقيِّ وبيننا.

ر تلك االنطباعات، َيتينا بصورٍة تُػْقَبُل على أَنا  والعقُل، حني يُػَفسِّ
 صورٌة صادقة للعادَل اػبارجيَّ وإف دل تشاهبو.

 ألننا نَػْعِرؼ العادلََ اػبارجيَّ من وال تَػُفوتُنا طبيعة األشياء اغبقيقية إالَّ 
نا فقط، ولو افرتضنا أف اغبواسَّ تُرِيَنا الكوَف اغبقيقيَّ وأف  ِخبلؿ حواسِّ
الصوَت ليس وليَد ُأُذننا وأف الضياء ليس نتيجَة تركيب َشَبكِة عيننا لظَلَّْت 

ع مداىا معرفتُنا لؤلشياء انقصة أيًضا، ما دامت حواسُّنا واألجهزُة اليت تُػَوسِّ 
، والعنُي، مثبًل، ال  ال َتْكِشف لنا عن غري أجزاٍء قليلة من العادَل اغبقيقيِّ
تُػْبِصر سوى ُعْشر الطَّْيِف البلمع، والعنُي لو كانت قادرة على سبييز 
اإلْشَعاعات اليت َتْصُدر عن ذوات اغبياة بسبب درجة حرارهتا ألمكنها أف 

لكائُن الذي نُػْبِصره ىو شكٌل ونبيّّ تَػَرى ذوات اغبياة ىذه يف الليل، وا
نا، فلو انتهينا إذل أَتمُّلو كما ىو يف اغبقيقة، أي ؿُبَاطًا  انشٌئ عن حواسِّ
ببخار اؼباء الذي يتصاعد منو وابلشُّعاع الذي ينشأ عن حرارتو، لََبَدا ىذا 

ِؿ االستدارات.  الكائُن لنا ذا منظٍر َسَحايبٍّ ُمتَػَبدِّ

ال تستخلص من اغبقيقة غرَي ما ىو سهُل وحواسُّنا إذ كانت 
االلتقاط كانت الصَُّور اليت تقتطعها حواسُّنا من اغبقيقة مصنوعًة إذل الغاية 
حبكم الضرورة، وكبن ال نَػْرُسم سوى الظواىر جبعلنا يف اؼبتصل منقطًعا ويف 
 غري احملدود ؿبدوًدا، وإذا ما قيل إف استدارات اعبسم اغبقيقيَة ال َتِقف إال

حيث ينقطع ىذا اعبسم عن اغبركة َوَجب أف يقاؿ إف ىذا االستداراِت ال 
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تَِقُف أبًدا، فقطعُة اؼبَْعِدف يف اليد تتحرؾ لتجاذهِبا ىي وأبعد الكواكب، 
وتبادؽِبما اإلشعاع، فبل تُوَجد، إَذْف، يف الفضاء حدوٌد غرُي اليت يَػْرظُبها 

نا أو أجهزتُنا، وكبن إذا ما  ثَػبػَّْتنا ىذه اغبدوَد دل يكن ذلك إحساُس حواسِّ
حيث ينقطع اعبسم عن اغبركة، بل يف اؼبكاف الذي يعود غرَي ُمَؤثِّر يف 

نا الناقصة.  حواسِّ

إَذْف، تُوِجد ذواُت اغبياة، أو رُبَدِّد، على وجٍو مصنوع، عناصَر 
 الَكْوف حبسب إْمكانِيَّاهتا اإلحساسية.

نا رأٌي يف الكوف غرُي  ويكوف ؼبخلوقاٍت ذاِت حواسَّ ـبتلفةٍ  عن حواسِّ
رأينا، ومن احملتمل أف يكوف من شأف حواسِّ بعض اغبيواانت شعوُر ىذه 
اغبيواانت بِصَفاٍت ؾبهولة لدينا، فاغبقُّ أف كثريًا من اغبيواانت يُػَرى يف 
الظَّْلماء، وأف حيواانٍت أخرى ذاُت ِحسٍّ يف معرفة اعبهات، وأف بعًضا 

إخل، ولو كانت ىذه اغبيواانت من … ت قبل حلولو منها ذو إدراؾ للوق
 الذكاء حبيث رباوؿ تبليغَنا انطباعاهِتا لَعَجْزان عن فهم لغتها كَعْجز األكموِ 

ٔ 
 عن فَػْهم األلواف ما دامت ىذه اللغُة تُػَعربِّ عن صفاٍت غري معلومة عندان.

ما وليس للعلم، مع ذلك، أف يشتغل ابغبقائق بعينها، أْي بُكْنهها ك
َيْسَعى إليو الفبلسفة، وال أف يعاِرَض الظواىَر ابغبقائق، أي اغبوادَث اليت 
نا ىذه تتألف معادالٌت َسْهَلُة اؼبَْدَخِل ألشياَء  تُوِحي هبا حواسُّنا، ومن حواسِّ

نا إذ كانت متشاهبًة لدى  فبتنعِة اؼبدخل، واالكبرافاُت اليت ىي وليدة حواسِّ
ِطراٍز واحد أمكن الِعْلَم أف يَػُعدَّىا حقائَق  صبيع اؼبوجودات اليت ىي من

                                                 
 األكمو: األعمى اؼبولود أعمى. ٔ
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ُلغ اغبقيقيَّ، نُْدِرُؾ صورًة معادلة  وأف َيشيَد َصْرَحو هبا، وكبن، إذا دل نَػبػْ
 للموجودات اؼبُرَكََّبة مثلنا.

والعلُم، يف مباحثو، ال يكرتث ؽبذه اؼببلحظات مع ذلك، فهو ال 
، والعلُم يرضى ابلعادَل  يبارل بَكْوف العادَل الذي نُػْبِصره حقيقيِّ  ا أو غرَي حقيقيٍّ

كما يبدو فيسعى يف مبلَءمتو غرَي ابحٍث عن رأي اغبشرة فيو وعن حيازِة 
ْعَرى  ساكِن الشِّ

أو أيِّ كائٍن عاٍؿ غبواسَّ أخرى، فمعارفُنا على َقَدران،  ٔ
نصل  الكوف ماوكبن ال نَػْهَتمُّ هبا إالَّ ألَنا على ىذا الَقَدر، وكبن نعرؼ من 

قبل ونُْدِرؾ ىذه من  إذل اكتشافو، وكبن، إذ نكتشف فيو كلَّ يوـٍ أشياَء أكثرَ 
 الدواـ. األشياَء أبدؽَّ من قبل، نرى بُػْنياَف معرفتنا يَػْعظُم على

ِّ يٍ االَزمبُل( ٣)  ُِْف ِّ، إنً انَك ِّ  انذىادس ثٍُ انصِّالد لُبُط انَك

الدَّْور الذي اكتسب العلُم فيو لغًة تُػَردُّ اؼبعرفُة اغبقيقية للحوادث إذل 
، والعلُم قد  يُػَعربَّ هبا عن العبلئق الَعَدِديَّة اؼبستقلة عن كلِّ تقدير شخصيٍّ

.  ُوفَِّق لذلك ابالنتقاؿ من الكْيِفيِّ إذل الَكمِّيِّ

وال يكوف علٌم بغري ذلك التطور، وعلُم النفس والتاريُخ إذ دل يَػتَِّفق 
 نْي مذبذبَػنْي ُعْرَضتَػنْي لتفسريات متناقضة.ؽبما ذلك َظبلَّ مبهم

وتُدؿُّ أبسط اؼببلحظات، يف اغباؿ، على اؽبُوَّة بني التقديرات 
يَّة للحادثة الواحدة، ويَػْعيِن القوُؿ أبف اعبسم ثقيٌل أو ابرد  الكيفية والَكمِّ
أو حارّّ انطباًعا يبكن أف ىبتلف ابختبلؼ األشخاص أو حبسب حالة 

                                                 
 الشعرى: الكوكب الذي يطلع يف اعبوزاء وطلوعو يف شدة اغبر. ٔ
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ولوجية، ويَػْعيِن التعبرُي عن ثَِقل اعبسم أو درجِة حرارتو الشخص الفيزي
.  ابلرَّْقم زبليَص اؼببلحظة من كلِّ تفسري شخصيٍّ

والعادلُ يزيد ِعْرفااًن ابلعادَل، أو بعبلقاِت األشياء بعِضها ببعٍض، بزايدة 
تلك القياسات، أو التعريفات اؼبضبوطة اليت تَػْعِدؿ القياساِت يف العلـو 

َر الكواكب ويكتشُف تركيَبها البيول وجية بعَض العدوؿ، والعادلُ يُػْبِصر َسيػْ
ع دائرَة تصوراتِو الذىنية اليت كانت  ويقرأ يف بقااي اؼبوجودات اترىبَها فيُػَوسِّ

 ضيقة كثريًا لدى من ظهروا قبلنا.

وغايُة العلم األساسية، وىي اليت َيْسَعى إليها بعناٍد، ىي، إَذْف، إقامُة 
َواف دور اإلحساف الربىايّنِ   ِصبلتٍ  يٍَّة بني اغبوادث، والَكمِّيُّ إذا كاف ُعنػْ َكمِّ

فإف الكيفيَّ ىو ُعنواُف َدْور الغريزة اؼببهمة، والَكمِّيُّ يسيطر على الكْوف 
 فينطوي على إيضاحو.

 وانزََّشصُّذ انزَّْجِشَثخ شأٌ( ٤)

 وادث؟وَكيف يُوفَّق العلم لتعيني العبلئق العددية بني اغب

ىو َيِصُل إذل ذلك ابلرتصد والتجرِبة؛ وذلك ألف اغبوادث ال تُْدَرؾ 
إال لظهورىا حرَكًة، أي تَػَغيػَُّراٍت، فما كانت اغبرارة والَكْهَربَة وصبيُع وجوه 
الطاقة لِتَػْبُدَو لنا إالَّ بفضل انتقاالِت األجساـ، وتنشأ الصفات اليت تُػَقدَّر 

نا، يف كلِّ وقت، عن  ات اؼبادية اؼبَْرئيَّة أو اػبَِفيَّة، وتدؿُّ صبيع حبواسِّ التػََّغريُّ
إخل، على مثل … آالت القياس، كميزاف اغبرارة ودليل التػَّيَّار الَكْهَريبِّ 

تلك االنتقاالت، فيجب، إلدراؾ إحدى اغبوادث جيًدا، إَذْف، أف زَبَْضع 
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 ىذه اغبادثُة لَتَحوُّالت مؤدية إذل حدوث حركاٍت.

مكن، بل من الراجح، أف تشتمل الطبيعُة على شيء آَخر ومن اؼب
غرِي اغبركة، وفبا ال ريب فيو أف صبيع اغبوادث ليس من أصٍل ُمَتَحرِِّؾ 
نا أو تركيَب اآلالت اليت ُتْكِملها يَبَْنعنا من  األجزاء، بَػْيَد أف تركيب حواسِّ

 زاء.معرفة اغبوادث اليت ليست من مثل ذلك األصل اؼبَُتَحرِّؾ األج

إَذْف، يقـو العلم التجِريبُّ على قياسات، ومن اؼبمتنع حيازُة قياساٍت 
دقيقة فبل نَػْعِرؼ أيَة جسامٍة فيزايوية بضبط َوثِيق، ومن اؼبتعذر، أيًضا، 
 ، ُصنُع مرتْين متساوينْي، فكلُّ ما يبكن صنُعو ىو أف نُقدِّر، بعد عمٍل شاؽٍّ

َذ مَبُوَذًجا، ووزُف الكيلوغراـ الصحيح درجَة اختبلؼ مرٍت عن مرت آخَر ازبُِّ 
ُة أجياؿ من  َيَظلُّ أمًرا ؾبهواًل على الرغم من اعبهود اؼبَُكرَّرَة اليت بذلَْتها ِعدَّ

 علماء الفيزايء منذ قرف.
ٔ 

إَذْف، َيْصُعب بلوغ الضبط يف اؼبقاييس الذي ىو من أىمِّ أىداؼ 
لقيمة اغبقيقيَة أليِة جسامٍة العلم، ولن يُوَصل إذل الضبط اؼبُْطَلق؛ ألف ا
آنًفا، وكلُّ ما نَػْعرِفو بشيء  فيزايوية أو كيماوية ال تُػْعَرؼ ابلضبط كما قيل

 من الضبط ىو قياس درجة عدـ ضبطنا، أي الداللُة على حدود األغاليط.

َلغ إال بعناء كبري جدِّا، ويف  ومهما يكن نَػْقص ىذه النتيجة فِإَنا دل تُػبػْ

                                                 
ىم علماء الفيزايء الذين حاولوا توطيد وزف كيلوغراـ واحد، أي وزف وإليك األرقاـ اليت انتهى إليها أ ٔ

غراًما  ٜٜٜ، ٜٓٛغراًما و ٜٜٜ، ٚٗٛغراًما و ٜٜٜعشر مرت مكعب من اؼباء كما ذكر كولسوف: 
. فإذا ما قابلنا بني أعلى تلك األرقاـ وأقلها كاف عدـ الضبط مقدار ٜ٘٘غراًما و ٜٜٜ، ٜٛٚو

 ديسيغراـ.
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اه بعض العلـو األساسية من طويِل زمٍن لتحقيق تَػَقدُّمو  ىذا ِسرُّ ما قض
 كعلم الفلك والفيزايء والكيمياء.

يَّة تلك القياسات، وال  وقَػلَّْت معرفة من ىم غرابُء عن العلم ألنبَِّ
سيما فائدَة الُكُسور الُعْشريَّة غرِي الثابتة اليت يَػْبُذؿ العلماء ؾبهوداٍت كبريًة 

علماُء، فقط، ىم الذين يعلموف أف الُكُسور الُعْشرية يف سبيلها، وىؤالء ال
تنطوي على أسرار األمور مع صعوبة بلوغ تلك الُكسور، فبَفْضل البحث 
العميق فيها اْكُتشف غاُز األرغوف وصبيُع الغازات اؼببلزمة لو، ويَػتَّبع كلَّ 

ناعة، فقد ربََ  ـٌ مهمّّ يف العلم، حَّت يف الصِّ وَّلت تقدـٍ يف القياسات تَقدُّ
اؼِبْدَفِعيَّة اغبديثة عندما أصبح ُعْشر اؼبليمرت قياًسا دارًجا يف معامل البنادؽ 
واؼبدافع، ولو استطعنا، سابًقا، قياَس جزٍء من ألف جزء من اثنيِة قوِس 
الدائرة بداًل من ُعْشرىا لكاف علم الفلك قد تَغريَّ َتغيػًُّرا اتمِّا، ولكنا قد 

الكواكب البعيدة اليت اْفرَتَضت القياساُت القديبة اكتشفنا قوانني حركات 
سكوََنا يف الفضاء مع أَنا تنتقل بسرعة عظيمة إذل الغاية، ولو أمكن 
اؼبيزاُف أف َيْكِشف عن جزء من مائة ألف جزٍء من أجزاء اؼبليغراـ لكاف أمر 

 ربويل اؼبادة معروفًا منذ طويِل زمٍن.

ُس لتْعيني ربوالِت َحْجم اؼبادة وال َيْكشف ميزاُف اغبرارة، اؼبَؤسَّ 
حبسب اغبرارة، عن غري جزٍء من مائٍة من الدرجة، ويُؤدِّي مقياس اغبرارة 
الَكْهَريبُّ، اؼبؤسَُّس على فكرة اؼبقاومة الَكْهَربِيَّة للمعادف ربت أتثري اعبوِّ، 

أوسُع  إذل قياِس جزء من مليوٍف من الدرجة، ويُػَعلُِّمَنا أف الطَّْيَف الشمسيَّ 
فبا كاف يُػْفتَػَرض، وال رَْيَب يف أنو سيكوف ؽبذه اؼببلحظة أتثرٌي كبري يف 
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 معارفنا يف علم اعبوِّ الذي ال يزاؿ ابتدائيِّا.

ولكلِّ نظاـ للحوادث ردُّ فعٍل يؤدي إذل ربقيقو وقياِسو، وَجَعل 
مبلزمة اكتشاُؼ َردِّ فعٍل ؿبسوٍس على مسافة كبرية، ذاِت أمواٍج َأِثريِيَّة 

، أمَر البَػْرِؽ البلسلكيِّ فبكًنا، َأَجْل، إف قُػَوى الطبيعة   لكلِّ إطبلؽ َكْهَريبٍّ
كثريٌة إذل الغاية على ما وبتمل، ولكن معرفتها تستلـز اكتشاَؼ َردِّ فعِلها 

 يف بدء األمر.

 نهجشهُخ انؼهًُُخ انًُبهُظ( ٥) 

ستناد إذل وقائَع خياليٍة ال يبكن أف يُػْؤَتى أبية بَػْرَىَنٍة مفيدة من غري ا
ْرَفة، فالفكُر الذي يُػَؤثُِّر يف نفسو  أو حقيقية، وال شيء وَبُْدث ابلربىنة الصِّ
غرَي مستعنٍي دبوادَّ ذبيُء من اػبارج َيَظلُّ أتمبًل فارًغا، واؼببدُأ اؼبَُجرَّد العاطل 

 من ُمِعنٍي ُمَعنيٍَّ )ؿبسوس( ال يبكن َتَصوُّرُه.

َفع الربىنة ، على اػبصوص، يف تفسري اؼبشاىدات اليت أتِت هبا وتَػنػْ
اغبواسُّ واالستقراُء واالستنتاج نبا وجها الربىنة األساسينْي، واالستقراُء 
م األحواَؿ اػباصَّة فيستخرج منها نتائَج عامة، واالستنتاُج َيِسري من  يُػَعمِّ

، وتَػتَػَرجَّح الروُح البشرية بني االستقراء واالستنتاج على  العاّـِ إذل اػباصِّ
 الدواـ.

والتعميُم عمليٌة ذىنية طبيعية رَبُْدث حَّت عند الِفْطرِيِّني إذل الغاية، 
وتُػْفِضي التصوراُت النفسية للحاؿ الواحدة إذل التعميم وإذل توليد النتائج، 
والنفُس الدنيا يف التعميم كالنفِس العليا، وزبتلف ىذه عن األوذل يف 
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تعميماهتا، فيمكن أف يقاؿ عن التعميم، إَذْف، إنو معرفتها ربقيَق قيمِة 
 عنواُف النفس العليا أو النفس الدنيا حبسب الوجو الذي يُػتََّخذ.

ومهما تكن مناىج الربىنة فإف اقتباساتِنا َتِسري من اؼبعلـو إذل اجملهوؿ 
.  على الدواـ، واجملهوُؿ نَػْفُسو ال يُْدَرؾ إال من ِخبلؿ اؼبعلـو

الطبيعة اتبٌع بعُضو لبعٍض اتباًعا متقاببًل وثيًقا، وكثرٌي وصبيُع حوادث 
من العوامل يبكن أف يساعد على إحداث كلِّ واحدة من تلك اغبوادث، 
والواقُع أف من اؼبُِهمِّ أف يُػْعَرؼ تعينُي الشأف اغبقيقيِّ أو الظاىر لتلك 

ج القياسيُّ العوامل، وال سيما درجَة أنبيتها، وىذا ما يُػَؤدِّي إليو اؼِبنها 
الذي استعملو كلود برانر يف مباحثو استعمااًل ُمَوفػًَّقا، ويقـو ىذا اؼِبنهاج 
على تكرار التجرِبة عندما تلوح ىذه التجرِبُة اتبعًة ألحواؿ كثرية، وذلك 
مع تغيرِي واحدٍة من ىذه األحواؿ دفعًة واحدة، وِمنهاٌج خصيٌب إذل الغاية  

ناعية مثَل تطبيقو كهذا اؼِبنهاج، مع نسيانو كثريً  ا، يُطَبَّق على اؼبسائل الصِّ
على اؼبسائل العلمية، فقد َحوَّؿ اؼبهندُس العادل األمريكيُّ تِيَلُر ِصناعة 
الفوالذ بتخصيصو طبًسا وعشرين سنًة للبحث يف تعيني َعَمِل ـبتلف 

تشف العوامل اليت يبكن أف تُػَؤثِّر يف صنع اؼبعادف، َوتِيَلُر ىذا، بعد أف اك
بضَع عشراٍت من التحوالت اؼبستقلة دل يُػَغريِّ سوى واحٍد منها دفعًة واحدًة 

 يف كلِّ ذبرِبة.

بلُت اليت ذَبَْمع بني األمور إذ كانت كثريًة جدِّا دل َتْسِطع  والصِّ
مبلحظاتُنا وتفاسريان للحوادث أف تكوف اتمًَّة، ومن ذلك أف الكوكب ال 

َر الذي تُػَقدِّ  ، فيبقى يَػتَِّبع السَّيػْ ره النظرية لو، وأف اعبسم ال َيْسُقط عمودايِّ
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من كلِّ إيضاٍح، إَذْف، بعُض الرواسب اليت هبب على العلم الراقي أف 
يبحث عن أصلها، ويُػَؤدِّي تفسري ىذه الرواسب إذل بعض االكتشافات 

يْريو الذي َدَرَس علل االختبلالِت الصغرية، اليت دل ڨعلى الدواـ، شأُف ُلو ُِ
ضح، يف حركة إحدى السيارات فأسفر درسو ىذا عن اكتشاؼ كوكب تو 

ُتوف الذي كاف ؾبهواًل، وشأُف راْمِزي اؼبشهوِر الذي حبث عن مصادر  نِپػْ
االختبلفات اعبزئية اؼبُشاَىَدِة يف تركيب اؽبواء فَحقَّق وجوَد ما كاف ؾبهواًل 

 قبلو من غاز األرغوف والغازات الكثرية يف ُغُضوف اعبَوِّ.

ومن اؼببلحظات السابقة تَػَرى التفسرَي أصعَب من التػََّرصُّد إَذْف، 
والتفسرُي ليس وليَد اؼبصادفة أبًدا، بل وليُد التأمبلت الطويلة، ومن 
اغبوادث العلمية عدٌد كبري َظلَّ تفسريه ؾبهواًل فغدا خصيًبا إذل الغاية بعد 

ب ابللََّهب َظلَّ معروفًا أف أْدِرؾ معناه، ومن ذلك أف إطبلؽ اعبسم اؼبَُكْهرَ 
مدة قرف تقريًبا من غري أف يدور يف َخَلِد أحٍد أف تفسرَي ىذه الظاىرة 
يبكن، كما أثبتُّ يف كتاب آخر، أف يُػَؤدَِّي إذل نظرية تبلشي اؼبادة اليت كاف 

 يُػْعتَػَقد خلوُدىا فيما مضى.

سات،  وصبيُع معارفنا إذ كانت قائمة على تَػبَػنيُّ العبلقات ابؼبقاي
كانت اؼبقايسُة دليبًل شبيًنا يف البحث، واؼبقايسُة تُػَؤدِّي إذل تقريب اغبوادث 
اؼبتشاهبِة بعِضها إذل بعض، والبحِث يف مشاهباهتا واختبلفاهتا، ومعرفُة 

 اؼبتشاهبات اػبَِفيَّة وحذُؼ اؼبتشاهباِت اػبادعة أمٌر َصْعب إذل الغاية.

ار اغبرارة من ِخبلؿ جداٍر وبَػنيَّ أف  وَلمَّا اكتشف ُفوْريو قواننَي انتش
يَّة اغبرارة اليت زبرتقو ىي بنسبة اختبلؼ اعبَوِّ وبنسبٍة معكوسة من  َكمِّ
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مسافِة وجوِه اعِبدار دل يَػْبَق غرُي استبداِؿ كلمِة التػََّوتُّر بكلمة اعبوِّ وكلمِة 
ْلِك بكلمة اعِبدار وُصواًل إذل قانوف انتشار التػَّيَّار الكَ  ، وكاف إدراؾ السِّ ْهَريبِّ

ىذا القياس، مع ذلك، كثرَي الصعوبة عندما اكتشفو ُأوْىم فقضى عشَر 
سنواٍت يف ضَبْل الناس على االعرتاؼ بصحتو، وكذلك َخِفَي على األنظار 
عندما أُْبِدَي مبدُأ كاْرنُو القائُم على مقايسة سقوط اغبرارة بسقوط اؼباء 

غبديثة، فقضى علماء الفيزايء، الذين والذي أسفر عن ربويل الفيزايء ا
شاىدوا أنبيتو، طبًسا وعشرين سنة قبل أف يُْدرِكوا أنو يُطَبَّق على صبيع 
وجوه القوة، ال على اغبرارة وحَدىا، وىنا، أيًضا، كاف إدراؾ ىذا القياس 

 أمًرا َصْعًبا يف بدء األمر فأصبح بديهيِّا يف ىذه األايـ.

البعيدَة تُػَؤدِّي إذل اكتشافات عظيمة،  َأَجْل، إف تلك اؼبقايساتِ 
ولكنها تتطلب زمًنا كبريًا، فقد انتظر الناس ألوَؼ السنني حَّت ظهر علماء 
الطبيعة الذين استطاعوا أف يَػْعرِفوا أف اعبمجمة ىي فَػْقَرٌة ؿُبَوَّلة، وأف اعبَننَي 

 يَُكرِّر بعَض األطوار اؼبوروثة لؤلنواع اليت ُيْشَتقُّ منها.

ا كاف من العسري اكتشاؼ اؼبقايسات اػبَِفيَّة ربت اؼبختلفات فإنو وإذ
يَػْعُسر ضَبْل الناس على قبوؽبا أكثر من ذلك يف بعض األحياف، فنحن 
نَِعيش يف َجوٍّ من األفكار اؼبَُقرَّرة فَػنَػُعدُّ من يُْكرِىنا على تغيريىا َعُدوِّا، ولذا  

ري الوقائع الواضحة جدِّا، ومن كاف، يف الغالب، ما نَػْعَلم من ِطيَلة تفس
ُة قروٍف إلثبات وجود جنٍس للنبااتت، وأف َمَنح ؾَبَْمع  ذلك أف َمَضْت ِعدَّ

، جائزًة لعادلٍِ طبيعيٍّ أؼبايّنٍ منكر عبنسية ٓ٘ٛٔأمسرتداـ العلميُّ، يف سنة 
األزىار، والعلُم دل يستقرَّ َحْوؿ مسألة التفسري ىذه اليت َغَدت اليـو 
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 ٔإالَّ منذ زمن قريب إذل الغاية. ابتدائيةً 

، حوادَث بسيطًة ال تبديل ؽبا، مع أف  وتُػَعدُّ الوقائع، على العمـو
األمَر غرُي ىذا، فاغبادثُة، ىي، كاإلحساس وكالفكر، ؾبموعُة عناصَر كثريٍة 
على الدواـ، وكبن نُػْهِمل العناصَر الثانوية عن ذبريٍد أو جهل، وفبا يَػُعدُّه 

ا ابتدائيِّا، ىو أف اعبسم السريع االلتهاب وبرتؽ إذا ما ُجِعل يف اعباىُل أمرً 
ؽَبَب، وىذا اعبسُم، مع ذلك، مركٌَّب ُمَعقَّد َظلَّ أمُره غرَي ُمْدَرٍؾ ِعدََّة قروف، 

وازيو، بعبقريتو، إذل بعض عناصره اليت تراان بعيدين ڨأي إذل أف اىتدى ال
.  عن معرفتها صبيعها حَّت اليـو

اؼبَُحقَّق ىو، إَذْف، ُعْنواُف عمٍل َتَدخَّل فيو ذبريٌد ال إراديّّ أو واألمُر 
 مقصوٌد.

وال ذبَِد وقائَع بسيطًة ما دمَت ال ترى يف الطبيعة حادثًة يبكن عزؽُبا 
سباًما، وكبن كُبِْدث بساطَتها دبا َنتيو من ذبريد نَػْعزؽُِبا بو من كلِّ ما ىو 

ًىا إَذْف.مرتبٌط فيها، فاألمر اؼبعزوؿ يُػعْ   َرض ُمَشوَّ

                                                 
وؿ على العمـو إف اغبوادث كلما صعب ترصدىا وتفسريىا سهل إهباد إيضاح ؽبا، وفبا يبكننا أف نق ٔ

أشرت إليو يف ذلك مؤلفات القرف السابع عشر العلمية حيث تبدو اإليضاحات ـبالفة للصواب يف الطب، 
وذلك كما يتجلى يف رأي أحد األطباء اؼبشهورين يف ذلك العصر غينوؿ حوؿ مرض پسكاؿ، فقد جاء 

 :فيو
إف پسكاؿ يشكو من ارتباؾ يف األمعاء مصدره سائل سوداوي، فهذا السائل حينما ىبتمر وبدث أخبرة 
تنشأ عنها أعراض زبتلف ابختبلؼ أقساـ اعبسم اليت تصيبها، وذلك السائل ىبتمر ألنو يغلي، واغبرارة ىي 

 مصدر ىذا الغلياف، فيجب فصد اؼبريض يف ذراعيو َث تنظيف جسمو دبسهل إذف.
فعوجل « غلياف األخبرة»أعطي ىذا الرجل الكبري مسهبًل وفصد، َث فصد اثنية، َث أعطي مسهبًل فلم يقف  

 ابإلشبد )األنتيمواف( على مقياس واسع فمات من فوره.
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وهبب أف ننظر إذل أكثر ما نعرفو من اغبوادث، َكَعُموِديَّة سقوط 
اغبجر مثبًل، لنرى كثرَة العناصر اليت تُػْغَفل يف أثناء تَػَرصُِّدىا، فإذا ما قلنا 
إف اعبسم اؼبرتوؾ لنفسو َيْسُقط َعُموِدايِّ نكوف قد أبدينا مبلحظًة بسيطة 

وليس األمر كذلك مع ذلك؛ وذلك ألف وسائَلنا يف  جدِّا كما يُػْفتَػَرض،
القياس ال تُػَؤدِّي إذل تسجيل صبيع العوامل كحركة دوراف األرض وجاذبية 

إخل، اللتني يَػْفِرُض أتثرينبا يف اعبسم، وىو يسقط، … القمر والشمس 
. ، ولكن من غري أف يكوف َعُموِدايِّ  َخطَّ َسرْيٍ قريًبا من اػبطِّ الَعُموِديِّ

ووباوؿ الرايضيوف إدخاَؿ تلك اؼبَُؤثَِّرات األجنبية إذل حساابهتم، 
وذلك إبضافتهم إذل الدستور العاّـِ لكلِّ حادثٍة تصحيحاٍت متتابعًة ُمَعدًَّة 
إلبداء ما يَػْنُجم عن الِعَلل الثانوية من الشََّواذِّ، وال َحدَّ ؽبذه التصحيحات 

ذر بلوغها مع ذلك، فالِعْلم ال يكوف إذا ما أريدت الصحُة اؼبطلقة اليت يتع
 إال تقريبيِّا إَذْف.

وصبيُع اغبوادث إذ كانت متشابكًة تُػَؤدِّي معرفة إحداىا إذل اكتشاِؼ 
 حوادَث أخرى كثريٍة يف الغالب، قاؿ كوفيو: 

يوحي أثُر رِْجِل ذي الظِّْلِف إذل الناظر بشكل أسناف اغبيواف الذي 
ِفَقَراتو وشكِل ِعظاـِ ساقَػْيِو وَفخَذْيو وَكِتَفْيو  َمرَّ وشكِل َفكَّيِو وَشكلِ 

 وَحْرقَػَفِتو.

وبفضل تشابك اغبوادث نَػْقِدر، يف الغالب، على سَبَثُّلها من غري أف 
 نُْدركها ومن غري أف يَُدوَر جهازُىا يف َخَلِدان، قاؿ ِبْرتُِلو: 
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إذ كاف قدرتُنا أبعُد مًدى من معرفتنا، وبعُض شروط اغبادثة الواحدة 
معروفًا لدينا معرفًة انقصة يكفي ربقيق ىذه الشروط الناقصة، يف الغالب، 
حَّت تَػْبُدَو اغبادثة على ؾباؿ واسع، وما فَِتَئ تَػَقلُُّب السَُّنن الطبيعية يَػْنُمو 

والُقَوى، بعد أف تبدأ … ويُِتمُّ نتائَجو على أف يقع على وجو مبلئم 
سها ما بََدَأْت بو من عمٍل فإنو يتعذر علينا ابلسَّرْي، إذا كانت ال تتبع بنف

تقليُد أيِة حادثٍة طبيعية واستحصاؽُبا على وجو مصنوع؛ وذلك لعدـ 
معرفتنا أيَة حادثٍة معرفًة كاملة؛ وذلك ألف معرفة كلِّ حادثة معرفًة كاملة 
يتطلب معرفَة قوانني صبيع الُقَوى اليت تتضافر على إحداثها، أي على 

 ف معرفًة اتمًَّة.معرفة الَكوْ 
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 انفصم انضادس

 انمىاوني انعهميح ووظسياخ احلىادث

(١ )ٍُ  صذزهب ودسعُخ انؼهًُُخ انمىاَُ

يَّة الثابتة بني بعض اغبوادث.  تدؿُّ القوانني العلمية على العبلقات الَكمِّ

وكانت القوانني العلمية عند كثري من الناس مثاَؿ اليقني اؼبُْطَلق، 
 بدأُ عندما أصبحت اؼبقاييُس العلمية أدؽَّ فبا كانت عليو.فَػرُتِؾ ىذا اؼب

إذا ما َدَرْسنا اغبوادَث الفيزايوية عن َكَثب »قاؿ األستاذ ُكوْلُسوف: 
أمكننا أف نَػْقَنع بعدـ وجود أيِّ قانوٍف فيزايويٍّ ُحقِّق ربقيًقا دقيًقا، ففي 

تساع يف تلك صبيع اغباالت، تقريًبا، نشاىد اكبرافاٍت على شيء من اال
 «القوانني.

ومن ىذه االكبرافات نَػْعَلم أننا ال نَػْعِرؼ سوى بعض شروط 
، كما ذَكرُت، إذل َحْذؼ  اغباداثت، وكبن، لكي نستخرج قانواًن، ُنْضَطرُّ
العوامل الثانوية بسبب كثرهتا وصعوبِة اكتشافها، وبعُض حوادث الطبيعة 

ُلغ من اتساع الذكاء إذ كاف اتبًعا لبعٍض فإف بعَضها يُػَؤثِّر يف  بعض، ودل نَػبػْ
ما كبُِيط هبا، فُنْحِدث، لذلك، من االنقطاع فيها ما ال نكرتث معو لغري 
ها، فهنالك يبدو القانوُف صحيًحا ِضْمَن بعض اغبدود تقريًبا ما دامت  أنبِّ
العوامل اؼبهملة ذاَت أتثري ضعيف، وىذا التأثري إذا ما َعُظم أضاع القانوُف 
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وأمكن َتبَلِشيو، فُخْذ قانوَف ماْريُوت مثبًل ذبَِْده صحيًحا تقريًبا يف ِصحَّتو 
أمر الغازات البعيدة كثريًا من نقطة اكببلؽبا، وذبَِْده غرَي صحيٍح كلما اقْػرُتب 

 من ىذه النقطة اػبَِطرة.

ويظهر القانوف وثيًقا أحيااًن حينما ال َيْكِشف ما لدينا من آالٍت 
ـ الصحة، وىذا ما َحَدث يف قوانني ِكيْپِلر الفلكية انقصة عما فيو من عد

لَعْجز كيْپِلر عن مبلحظة االختبلالت اليت يبتنع تَػبَػيػُُّنها بوسائِل تَػَرصُِّده 
 عندما صاغ تلك القوانني.

فالقواننُي العلمية ىي، إَذْف، َضْرٌب من اغبقائق اؼبتوسطة، والقواننُي 
 ليست من اغبقائق اؼبطلقة. العلمية، وإف كانت كافيًة َعَمليِّا،

وال تستحقُّ القضااي الرايضية نفُسها أف تُوَصف ابؼبطلقة، وبَػنيَّ ىنري 
پُػَواْنَكارِه ذلك جيًدا فبل أرى أف ُأسهب فيو، وإنين، من غري أف أحبث معو 
يف ُوُجوه اؽبندسة اؼبمكنة يف عوادَل غرِي عاَلمنا، أِجُد من الكفاية أف أذكر 

ثُنا ىذه اؽبندسة، ابغبقيقة، أف أُسس ىندستن ا األْقليِديَّة نفَسها خياليٌة، ورُبَدِّ
عما يستحيل وجوده أو يستحيل َتَصوُّره من األجراـ ذاِت البُػْعِد الواحد أو 
البُػْعَدْين، مع أف األجراـ يف عاَلمنا ال تكوف إالَّ ذاَت ثبلثة أبعاد، فالنقطُة 

َغر ومهما كانت دو  - فإَنا ذاُت  -ف آخر اعبراثيم مهما بلغت من الصِّ
ثبلثة َأْبعاد، واػبطُّ، مهما َدؽَّ فإنو ذو ِثَخن وَعْرض وطوؿ، أي ذو ثبلثة 
أبعاد على الدواـ، َأَجْل، يبكن إنباُؿ األبعاد يف اغبساب، ولكننا ال 
ا لُكَرٍة،  نستطيع بذلك أف كَبْرَِمها الوجوَد، وكبن إذا ما ازبذان النقطَة حدِّ

إخل، فإف األشكاؿ ال … ذان اػبطَّ اؼبستقيم َحدِّا ألْسطَُوانَةوإذا ما ازب
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 تَػْفِقد خواصَّها ؽبذا السبب وربافظ على أبعادىا الثبلثة من حيث النتيجة.

إَذْف، ال ينبغي أف يُػْبَحث عن اؼبطلق يف الرايضيات كما ال ينبغي أف 
طويل زمٍن يف عادَل  يُػْبحث عنو يف العلـو األخرى، واؼبطلُق قد َظلَّ ُمَهاِجًرا

اغبقائق االعتدالية، أي يف التأمبلت اؽبندسية، بَػْيَد أف ىذا العادَل، كما 
يظهر، ليس لو، يف الغالب، أساٌس سوى االفرتاضات غري احملققة من بعض 

 الوجوه.
ٔ 

مة إميل پيكار:  يَػْعرَتِينا ُذْعٌر حينما َنْدُرس أحدَث »قاؿ الرايضيُّ الَعبلَّ
دئ اؽبندسة فَػنُػْبِصُر جدوَؿ القضااي اؼبَُسلَّم هبا اليت ال بدَّ الكتب عن مبا

.  «من وضعها؛ ليكوَف لعلم اؽبندسة ما يُػْعَزى إليو من الُوثوؽ اؼبنطقيِّ

وال أشاطر پيكاَر ُذْعَره، فالقضااي اؼبَُسلَّم هبا تُؤدِّي إذل وضع دساترَي 
من التأثري يف النفوس رايضيٍة وثيقة، وال أحَد هبهل ما ؼبثل ىذه القضااي 

البسيطة، فمن اغَبَسن أف ُيْصنع يف اغبني بعد اغبني من اغبقائق ما يُػْفرَتض 
أنو مطلٌق ؼبا يف حيازتو من تسليٍة للنفس، والعلم مع أنو يَْدَحران ابلتدريج 

، تراان َنْسُلك سبيَل اؼبطلق على الدواـ.  إذل النِّْسيبِّ والتقرييبِّ
                                                 

إسباـ التعاريف القديبة للنقطة واػبط اؼبستقيم واؼبسطح على الوجو اآلِت: النقطة:  -كما نرى   -هبب  ٔ
ثبلثة أبعاد صغرية إذل حد هتمل معو يف اغبساابت. اػبط اؼبستقيم: ىو شكل  ىي شكل ىندسي ذو

ىندسي ذو ثبلثة أبعاد يبلغ اثناف منها من الصغر ما يهمبلف معو يف اغبساابت. اؼبسطح: ىو شكل 
ىندسي ذو ثبلثة أبعاد يبلغ أحدىا من الصغر ما يهمل معو يف اغبساابت. اغبجم: ىو شكل ىندسي ذو 

اد ال هبوز أف يهمل أي واحد منها يف اغبساابت. ومن شأف ىذه التعاريف الدقيقة أف تؤدي إذل ثبلثة أبع
قلب بعض مبادئ اؽبندسة األساسية، وىي تتضمن، على اػبصوص، إمكاف إمرار عدة خطوط متوازية من 

لى غري نقطة واحدة خبلفًا لنص أقليدس اؼبسلم بو الذي حاولت أجياؿ كثرية من الرايضيني إثباتو ع
 جدوى. 
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 وشأَهب انكجشي ُخانؼهً انُظشَبُد( ٢)

ترى فبا تقدـ أف َصْرح العلم َيتلف من وقائَع ُأْحِسَن تفسريىا، غري 
أف شأف العادل ال يقتصر على التػََّرصُّد والتفسري، فالعادل إذ حاز ما ُأِجيَد 
إيضاُحو من الوقائع َوَضع من النظرايت العامة ما ىو شامٌل لتفسري عدد  

 كبري من اغبوادث.

ا ما دامت اؼببادئ الناظمة يف كلِّ َدْوٍر وعمُل العادلِ   ىذا َصْعٌب جدِّ
 قليلًة إذل الغاية مع أف الوقائع اليت ُتْسَتخرج منها ال وُبِْصيها َعدّّ.

وابلوقائع تُػَعدُّ اؼبوادُّ الضرورية لَشْيد النظرايت العظيمة، وال بدَّ من 
ب النفوس العالية استخداـ ُعمَّاؿ كثريين يف اكتشافها قبل أف يتبلقى أراب

 القادروف على ُصْنع الرتاكيب اليت ىي روح العلم.

إف صبع الوقائع ليس ِعْلًما كما أف َكْوَمة »قاؿ ىنري پُواْنكارِه: 
ًتا.  «اغبجارة ليست بَػيػْ

وقد وَبُدث أف َيِصَل الذي يَػْرُصد الوقائع إذل تركيبها: ولكن من 
يف العادل الواحد، وليس الرجاؿ  القليل أف تلتقي قابلياُت التحليل والرتكيب

الذين استطاعوا منذ قرٍف، مثُل اَلَماْرؾ وَداْروين، أف وُبَوِّلوا الفكَر العلميَّ 
ربويبًل عميًقا، أكثَر الرجاؿ اكتشافًا للوقائع، بل ىم الذين َعَرفوا َأف يَػَروا 

 الروابط اليت يرتبط هبا بعض الوقائع، اؼبعلومِة سابًقا، يف بعض.

أي إذل نُػَبٍذ من  -إف على النظرايت كلِّها أف تستند إذل وقائع وإذ 
وإذ إف الوقائع تظلُّ انقصًة، َدْوًما، اشتملت كلُّ نظرية على  -األشياء 
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أجزاٍء افرتاضية حبكم الضرورة، وُتشابو النظريُة يف ذلك َرْسَم علماء اآلاثر 
مشكوٌؾ فيها  للمباين القديبة، فبجانب العبلمات الصحيحة توجد عبلئمُ 

 على الدواـ.

ويدؿُّ اتريخ العلم على درجة ِخْصب النظرايت العلمية العظيمة مع 
ـُ، على ما فيها من مواطِن  ما فيها من أقساـ مشكوؾ فيها، وىذه األقسا
الّرَِيب، قد تكوف كثرية الفائدة دبا توجبو من ربقيق، ومن ذلك أف مبادئ 

ومع ذلك ال ذبَِد مثَلها غرَي مبادَئ قليلٍة أثَّرت َداْروين فَػْرِضيٌَّة إذل الغاية، 
أتثريًا أساسيِّا يف أفكار اعبيل العلمية فأدت إذل مباحَث كثريٍة، فهي قد 

إدخاؿ ِفْكَرة االتصاؿ إذل العلـو الطبيعية، َفَدلَّت على إمكاف  أسفرت عن
اع تركيُب إيضاح ما دل يُػَر َوْجٌو إليضاحو علميِّا فيما مضى، فغدا من اؼبستط

ما دل يظهر إمكاُف َوْصِلو سابًقا، َأَجْل، إنو دل يُػثْػَبت رَبَوُُّؿ اؼبوجودات 
ابالنتخاب، وإف من اؼبمكن جدِّا أف تكوف صفات األنواع قد اْكُتِسَبت 
بغري التََّكتُّبلت الصغرية الِوراثية، بَػْيَد أنو ال كبرَي أنبية لذلك، فالعادَل الذي 

لَّ ُمثَارًا، وبَِقَي إمكاف التحوؿ ابلوسائل الطبيعية أمًرا سائًدا، أاثره َداْرِويُن ظَ 
 وتبلشت نظريُة اػبَْلق اؼبتتابع إذل األبد وَتَطوََّر تفكري العلماء تطورًا عميًقا.

وُقْل مثَل ذلك عن ُمْعَظم النظرايت الكبرية، ومنها نظرايُت اپْسُتوَر 
اْرِويَن لو، فَجدََّدت ِصناعاٍت مهمًة، اليت َغيػََّرت الِعْلَم تغيرَي نظرايِت دَ 

وَكوََّنت الطبَّ اغبديث وَكَشَفت عن عادَل ؾبهوٍؿ، ومع ىذا زاؿ أىمُّ ما كاف 
مة من اآلراء االبتدائية.  ؽبذا الَعبلَّ

وال هبوُز، إَذْف، أف كَبُْكم يف أمر النظرايت من ِخبلؿ جزِء اغبقيقة 
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النظرايت من حيث ما تُؤدِّي إليو اليت تشتمل عليو، بل هبب أف كَبْكم يف 
من اؼبباحث على اػبصوص، والنظراَيُت يبكن أف تُػَعدَّ وسائَل اكتشافاٍت 
و  ْرَفة، فهي تُػَوجِّ ال نظري لتأثريىا، حَّت عند النظر إذل فائدهتا العملية الصِّ
مباحَث ألوؼ الباحثني، والنظرايُت لو أُْقِصَيت ما كاف ىنالك ِعْلٌم وال 

إف األفكار النظرية »فبكنة، فمن اإلصابة قوُؿ إميل پِيكار:  اكتشافاتٌ 
َتكرات.  «تَػْبُدو ابلتدريج ِبْذرًَة خصيبة ىَبُْرج منها ُمْعظم اؼبُبػْ

ُة للتػََّغريُّ ال ريب، وإبداُء مثل ىذا القوؿ  وصبيُع نظرايتنا العلمية ُمَعدَّ
ا فاسدة، بل ألف يَػْعيِن أف العلم سيتقدـ أيًضا، والنظرايُت ال تتغري ألَن

اكتساَب أموٍر جديدة وَبْمل النظرايِت على مبلَءمة ىذه األمور، والنظرايُت 
تكوف صحيحة يف الوقت الذي تُػْبَدى فيو، إليضاحها األموَر اؼبعروفة يف 
حينها، وابلنظرايت ُتْكَتشف أمور أخرى، والنظريُة اليت توجب أمورًا 

 جديدة تتحوؿ هبذه األمور فيما بعد.

ْف، إف شأف النظرايت العامة يف العلم عظيم، والباحُث الذي ليس إذَ 
لديو من النظرايت ما يَػتَِّخذه دليبًل َيَظلُّ، على الدواـ، عامبًل بسيطًا منتظًرا 

 إؽباماتِو من اؼبصادفة اػبالصة أو من توجيِو أستاٍذ لو.

فبل  وجبانب ما للنظرايت الكربى من فائدٍة ابدية قبَُِد ؿباذيَر ؽبا،
تَػْلَبث النظرايت عند ذوي النفوس البسيطة أف تتحوؿ إذل عقائَد فَيْدُخل 
ىؤالء بذلك دائرَة اؼبعتقدات، واؼبعتقُد العلميُّ يغدو عندىم كاؼبعتقد 
الديينِّ الذي ُيَسلَّم بو من غري أف هُبَاَدؿ فيو، وكاف ِلَغائيَِّة أرسطو وِخْلَقاِت  

وين وما إذل ذلك من النظرايت الكثرية اليت ُكوفيو اؼبتتابعة وانتخاِب َدارْ 
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ف سلطاَنا، فما   ظهرت وزالت يف غُضوف القروف قوُة اليقني الديينِّ يف إابَّ
 كاف ألحٍد أف يُػنَػقِّب عن ُأُسسها.

 ( يجبدُئ انكْىٌ انؼهًُخ٣)

دل َيظلَّ العلم قائًما، َدوًما، على أساس ِدراسة ما بني اغبوادث من 
فاع بُقَوى الطبيعة، فالعلُم، كالدِّايانت والفلسفات، قد عبلقات وعلى االنت

 حاوؿ أف يَػْنفذ أسراَر الكوف الكربى فيَػْعِرَؼ تركيبها.

والعلماُء، لكي وُبَقِّقوا ذلك، دل يَػْقِدروا، حبكم الطبيعة، على غري 
االنتفاع دبا ىو معروؼ من أجزاء األشياء، وإذ دل تَػَزْؿ ىذه األجزاُء قليلَة 

 د بََدت اؼبباين اليت ِشيَدت غرَي ُمْرضية مع مبتكرات العلم الكثرية.الَعدَ 

وليست مبادُئ الَكْوف العلمية اغباضرة كثريًة مع ذلك، ما داـ يبكن 
 أف تُػَردَّ إذل نظريتنْي: النظرية اآللية والنظرية الطَّاِقيَّة.

 وكانت النظرية األوذل، اليت تَػْرِجع إذل ديكاْرت، أساًسا غبساابت
الپبلس فتَػُعدُّ الطبيعَة عنصرْين أساسيػَّنْي: الذَّرَّ واغبركة، فَتِجد أف ؾبموع 

 الذَّرِّ ىو الكْوف الثابت، وأف صبيع اغبوادث من تراكيب حركات الذَّرِّ.

واكُتِشف، أو ُظنَّ أنو اْكُتشف، حوارَل النصف الثاين من القرف 
َنا تستطيع أف تقـو مقاـ األخري أمٌر اثبٌت آخر، وىو الطاقُة اليت الح أ

األوذل يف تَػَفهُّم اغبوادث، ومن دراسة ىذا األمر اآلخر اْشتُػقَّت النظرية 
 الطَّاِقيَّة.
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وصبيُع اغبوادث، حبسب ىذه النظرية، تُػَعدُّ وليدَة انتقاالِت كياٍف ال 
صُر على يَػْفًَن، أي الطاقة، فُتْطَرح جانًبا مبادُئ الُكْتلة والذَّرَّة والُقَوى فيُػْقتَ 

 قياس تقلُّبات الطاقة اليت تبلـز اغبوادث.

ُتج عن إحداىا طاقاٌت  وصبيُع الطاقات قابٌل للتحوؿ كما يظهر، فيَػنػْ
أخرى بسهولة، فيمكن أف يُػَعربَّ ابلَوْحَدة الواحدة عن ـبتلف مظاىر 
 الطاقة، فُتْختاُر، حبسب األحواؿ، الطاقُة اليت َيْسُهل قياُسها كاغبرارة مثبًل.

ـَ الَكْيِفيِّ يف ِدراسة اغبوادث  وَجَعل اؼببدُأ الطَّاقيُّ إقامًة الَكمِّيِّ مقا
أمًرا أسهَل من قبل، ولكن من غري أف َيِت أبيِّ إيضاح جديد ؽبذه 

ال نَػْعِرؼ شيًئا من  -مع قياسنا بسهولٍة نتائَج الطاقة  -اغبوادث، فنحن 
ق ابلطاقة إال كشأف عامل طبيعتها، وما شأُف عمليات القياس اليت رُبَقَّ 

 السكة اغبديدية الذي يَِزُف اغبقائَب من غري أف يَػْعِرؼ ما ربتويو.

وإمكاُف ربويل أيِّ شكٍل للطاقة مَّت يُػَراُد إذل أيِّ شكٍل آخَر يَػْعِدلُو، 
أي اإلمكاُف الذي ىو أساس ِصناعتنا أبصبعها، فبا ُيَسوِّغ حقيقَة اؼببدأ 

د أؼبعنا إليو وىو: أف حوادث الطبيعة إذ كاف بعضها الفلسفيِّ الذي ُكنَّا ق
مرتبطًا يف بعض ارتباطًا وثيًقا فإف تغيري بعضها يُػَؤدِّي إذل تغيري بعضها 
اآلخر حبكم الضرورة، واألموُر تسري كما لو كاف الَكْوُف َضْراًب من النظاـ 

ذلك التغيري  ذي اؼبفاصل الذي ال يُػَغريِّ توازنَو يف نقطٍة من غري أف يَػْبُدوَ 
 يف األخرى على وجو معادؿ.

ٔ 
                                                 

تطور »أحيل القارئ، الذي يرغب يف تفصيل تلك اؼببلحظات، على الطبعة الثالثة عشرة من كتايب  ٔ
 «.القوى
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ويف تلك النظرايت هبب أف يُػْنَظر إذل مناىج العمل فقط، فيُػْعَدؿ 
عن استنباط إيضاحاٍت منها عن أصل األشياء وربوالهتا، على أف نظرايٍت  
كتلك تَػْفِقُد قيمَتها إذا ما أريد انتحاؽُبا يف تفسري اغبوادث اليت نكرتث ؽبا 

ا، أي حوادِث اغبياة، وذلك بداًل من تطبيقها على األعماؿ أكثر من سواى
 الفيزايوية الكيماوية.

ًُْفَزَشَضخ انذذوُد( ٤)  يؼشفزه ًَكٍ ِنًب ان

يشتمل بيانُنا السابق الوجيز على خبلصِة ما نَػْعرِفُو عن َصْرح 
حقائقنا العلمية واؼبناىج اليت ُيَشاُد هبا، وال يكاد ىذا الَصْرح يُػْرَسم يف 
الوقت اغباضر مع أنو كاف يَُظنُّ بناُؤه إذل األبد؛ وذلك ألف علمنا غدا 
أبعَد غْورًا وأكثَر ضْبطًا، ويبدو حرص ذلك الصَّْرح اليـو أصغَر فبا كاف 
عليو، فالعادلُ إذ َوَجد نفسو ذِباه اتِّساٍع ال يزاؿ ؾبهواًل تقريًبا عاد ال يفكِّر 

 ت الفبلسفَة يف صبيع األجياؿ.يف تلك الرتاكيب الكبرية اليت فَتن

وكبن، إذ نَػْعِجز اليـو عن فهم العادل يف ؾبموعو، نرى أف نْدُرس نُػَبًذا 
منو، وكبن، قبل أف نكتشف السبَب األوؿ للحادثة الواحدة، نَػَرى أف 
نَعِرؼ سلسلَة أسباهبا اؼبتعاقبة، وىذا اؼبوضوع ىو من السََّعة حبيث هباوز 

يِّ ِجْرـ، كتاريخ اغَبَصاة مثبًل، يستلـز معرفًة اتمًَّة حدوَد عقلنا، فتاريُخ أ
 عبميع أسرار الكوف.

ومن ذلك ال َنْستَػْنِتج، مع كثري من الفبلسفة، وجوَد أموٍر ال تُػْعَرؼ، 
غري أنو يوجد من األمور الكثرية ما يبتنع على معرفتنا، ولو كاف للنظرايت 



 225 

 العلم لَبَطل كلُّ تَػَقدُّـ لو، وفبا ذكرانه القائلة دبا ال يُػْعَرؼ أيُّ أتثرٍي يف َسرْي 
أف ُأوُغوْست ُكوْنت كاف يَػُعدُّ تركيب الكواكب الكيماويَّ، الذي َكَشف 
عنو التحليُل الطيفيُّ مؤخًرا، من األشياء اليت ال تُػْعَرؼ، فريى من غري 

 اؼبفيد أف يُْكرَتث ؽبا.

للعلم وأف وُبَْصر وتثبت االكتشافاُت اغبديثة استحالَة َرْسِم حدوٍد 
العلُم يف دائرة من اغبقائق اؼبزعومة احملكـو بضرورهتا، فمما يوَصل إليو، 
 على الدواـ، ىو االعرتاؼ أبف ىذه اغبقائق غرُي ضرورية، َثَّ بعدـ صحتها.

ومهما تكن حدود العلم الراىنة فإف اكتشافاتو َمَنَحت اإلنساف 
ُعِزَي إذل آؽبتو القديبة، وسَبَْنحو  سيطرًة على الطبيعة ستساوي، ال ريب، ما

الُقَوى العجيبة، اليت يستخدمها العادلُ العصريُّ، قدرًة أعلى من قدرة اآلؽبة 
 اليت ذُِكَرت يف األساطري القديبة.
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 انفصم انضاتع

 
ُ
احلمائك انتي ال تزال ممتىعح وانىجىي

 نهمعسفح
ُ
 اجملهىنح

ََبِويؼشف دذوُد( ١)  ٌِّزُب نهؼبَنى انِفُْض

اعرتؼ العلماُء والفبلسفة منذ زمن طويل أننا ال نُْدِرؾ من العادَل سوى 
االنطباعات اليت يُػَؤثِّر هبا على حواسنا، ال اغبقيقَة نفسها، فمن ؾبموع 

 ىذه االنطباعات تتألف حقيقتنا.

، َوْفَق اؼبقايسة،  وَيِسري صبيع اكتساابتنا النفسية َوْفَق جهاز خاصٍّ
هاز على جعل ِصَلٍة بني أمور يكوف أحدىا معلوًما على ويَػُقـو ىذا اعب

األقل، ودل َتِصل النفس البشرية إذل طريقة استقصاء أخرى، وال يُػْعَرؼ 
شيٌء بغري قياس، والقياُس يكوف على أدواٍت معينة أو على أفكار ؾُبَرَّدة، 

ِة الوحيدُة يف الز  ماف واؼبكاف واليت ولكنو اثبُت السَّرْي، واألداُة التامَُّة اعِبدَّ
ال يبكن قياُسها بغريىا ذُبَاِوز دائرَة إدراكنا، حَّت إَنا ال تدخل ضمن ِنطاؽ 
الفكر، فبل يُْدِرؾ أمَرىا سوى ذكاء ال يشابو ذكاَءان، والعادلَُ حافٌل، ال 
 رَْيب، أبشياَء فُبَْتِنعٍة على نفوس عاجزة عن اكتساب معارفها بغري اؼبقايسة.

انت تتضمن عنصرْين فإف كلَّ معرفٍة يَػْبُدو على شكل واؼبقايسُة إذ ك
 عبلقاٍت حبكم الضرورة.
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يََّة اعبسم ال تُػَعرَّؼ  وَتْسُهل معرفة ذلك الشكل أبف وُبَقََّق أف خاصِّ
يٍَّة يف »ابلعبلقة، قاؿ العادل الِفيْزاَيِويُّ الكبري ِىيْلمُهوْلِتز:  تُػَردُّ كلُّ خاصِّ

تو يف إحداث بعض األَثر يف األشياء األخرى، الشيء أو صفٍة فيو إذل قُػوَّ 
فعلى ىذه الصورة تُْدعى قابلية االكببلؿ يف اؼبادة ابلوجو الذي تكوف عليو 
يف اؼباء، ويُْدعى الوزف ابلوجو الذي يكوف عليو مع جاذبية األرض، وما 
يَّة إذ كاف يتضمن، على الدواـ، عبلقًة بني شيئنْي فإف  يُْدَعى ابػباصِّ

يَّة أو العبلقة ال تكوف اتبعًة لطبيعة عامل واحد، وىي ال تكوف إال  اػباصِّ 
 «كعبلقة، أو تَػَبِعيَّة، مع طبيعة أداٍة اثنية ُمتَػَقبَِّلة للتأثري.

فالعبلقاُت بني األشياء، ال األشياُء، إَذْف، ىي اغبقائُق الوحيدة اليت 
مثبًل، ىي عبلقٌة بني  يبكن بلوُغها وقياسها، وأيُة صفٍة، صواًت كانت أو لوانً 

، والصفُة إذ ال يبكن انفصاؽُبا عن اؼبوجود الذي  أداٍة خارجية وبني اغبواسِّ
 يُْدرِكها فإَنا ال يبكن تصورُىا خارجًة عنو.

إَذْف، يبكن العناصَر اؼبشرتكَة يف أتليف دائرة معارفنا أف تكوف ـبتلفًة 
ة إبقامة عبلقاٍت بني مقاديَر إذل الغاية، وقد قامت صبيع علومنا الِفيْزاَيِويَّ 

 ـبتلفٍة كالزماف واؼبكاف والقوة.

وأسفر اشرتاؾ اؼبكاف والزماف عن ِعْلِم السرعة، وأسفر اختبلط 
القوة ابؼبكاف عن نظرية الطاقة، وأسفر اشرتاؾ القوة واؼبكاف والزماف عن 

 إمكاف قياس القوة اؼبيكانيكية.

احية العملية، ولكنها ال وتلك االشرتاكاُت مفيدٌة جدِّا من الن
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َتْكِشُف عن طبيعة اغبوادث، ومن البديهيِّ أالَّ نعَلم شيًئا عن جوىر اعبسم 
أبف يقاؿ إف اعبسَم ىو عبلقُة القوة ابلسرعة )ؽ/س = ج(، ومن البديهيِّ 
أالَّ نعلَم القوَة أبف تُػَعرَّؼ أبَنا علة اغبركة أو أبف رُبَْصر يف الدستور)ج س 

َعدُّ ُمَعاَدَلًة أساسية يف اؼبيكانيكا اغباضرة، أو يف اؼبيكانيكا = ؽ( الذي يػُ 
ـُ مناىَج أخرى يف  القديبة اؼبدرسية على األقل؛ وذلك ألنو َيْسُهل قيا

 اؼبيكانيكا بتغيري العناصر اؼبشرتكة.

والَكْوُف ىو، إَذْف، ؾبموعُة ما يف اإلنساف من أفكار عن الَكْوف، 
 نساف لُصْنِعو من العبلقات اؼبصنوعة بني األشياء.وذلك بفعل ما يُػَوفَّق اإل

ُلُغها يف اؼبستقبل البعيد جدِّا،  وىل لنا أف َنَُْمل بُػُلوَغ اغبقيقة؟ قد نَػبػْ
 ال اآلَف ببل رَْيب.

إف اغبقيقة، اؼبستقلَة سباًما عن النفس اليت »قاؿ ىنري پُػَواْنَكارِه: 
والعادَل لو كاف خارًجا عن النفس،  تتصورىا وتُػْبِصُرىا وربُِسُّها، أمٌر ؿُباؿ،

واغبقيقُة احملسوسة … والعادَل لو كاف موجوًدا حقِّا، لظلَّ فُبَْتِنًعا علينا 
الوحيدة ىي عبلقات األشياء، وال يبكن سَبَثُُّل ىذه األشياء خارجًة عن 

وكل ما ليس فكًرا ىو عدـٌ … النفس اليت تتخيلها أو اليت َتْشُعر هبا 
 «وُؿ بوجود شيٍء غرِي الفكر ىو تَػوْكيد ال معًن لو.ؿَبٌْض، فالق

وتلك اؼبزاعم تصبح بَِديهيًَّة عندما يُػَفكَُّر فيها، وىي اليت صاغها 
الفبلسفة يف صبيع األجياؿ، ومن قوؿ پُرواَتُغورَاس منذ ألفْي سنة َأْف ال 

إف اغبقيقة اؼبطلقة لو كانت »حقيقَة خارجة عنا، ومن قوؿ ُغوْرِجَياس: 
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 «وجودًة ألمكنت معرفُتها، واغبقيقُة لو أمكنت معرفُتها لتعذر وصفها.م

وتَػَعذُُّر تَػَفهُِّم الَكْوف اغبقيقيِّ ىذا دل هُبَاِدْؿ فيو العلماء اؼبعاصروف وال 
قدماُء الفبلسفة، وىم يَػْعلموف أف كيفية اغبوادث إذا أمكن الوصوُؿ إليها 

بعجزىم عن اكتشاؼ أصوؿ األشياء،  ظَلَّْت َسَبِبيػَُّتها ؾبهولًة فيعرتفوف
وإليك كيف يُػَعربِّ عما يف نفسو أشهُر علماء الفيزايء أبوروبة اللورد ِكيلفن، 

دل تُػتَػوَّج مباحثي اؼبتتابعة اليت دامت طبسني »وذلك يف عيده اػبمسيين: 
سنة أبيِّ قباح، فاليوـَ ال َأْعِرؼ شيًئا عن الكهرابء واؼبَْغَنَطِة واؼبطابقة 

يماوية اليت دل أكن أْعلم منها شيًئا عندما ألقيُت درسي األوؿ على الك
 «تبلميذي.

وحديثًا ألقى العادلُ الِفيْزايِويُّ اإلنكليزيُّ اؼِبْفضاؿ ج. ج. تُوْمُسن 
ُخْطَبًة أماـ صبعية مهندسي الكهرابء فأجاب، غرَي صابٍر، عن األسئلة اليت 

لى اإلجابة عن أسئلتكم لكنُت قريًبا لو كنُت قادرًا ع»طُرَِحت عليو بقولو: 
فبل أْعِرؼ ما ىي اؼبادة وال َأْعِرؼ أصَل … من حلِّ مسائل الَكْوف 
 «الكهربة أبحسَن من ذلك.

رين بعجزىم عن بياف  وعلى ما نراه من اعرتاؼ العلماء اؼبُتَػَبحِّ
السبب يف سقوط اغبجر ويف أف قضيَب الصَّْمغ وُبِْدث كهرابء إذا ما ُدِلك 

إف فبا يثري الدََّىَش أف نرى الفبلسفة يزعموف إيضاَحهم ُمَطوَّاًل ؼبُْعِضبلِت ف
 إخل، األكثِر تعقيًدا.… الروح واغبياة والشعور 

وذلك البحث اؼبوَجز يف حدود معرفتنا للعادَل الفيزايويِّ ويف استحالة 
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كن النفوذ يف طبيعة األشياء الصميمية يدعو إذل افرتاضنا وجوَد عناصَر يب
أف يُْدرِكها أرابُب ذكاٍء حائزوف لطُُرِز حبث ؾبهولة لدينا، ويَػَرى الفبلسفة 
َعْقِليُّوف اؼبعاصروف أف الِوجداف يبكنو أف يكوف من ذلك الطِّراز، غري  البلَّ
َفَة ىي من ِقلَّة النػَّْفع يف ِعدَّة قروف ما َيْصُعب معو أف َنَُْمل  أف ىذه الصِّ

الِوجداُف دل َيْصَنع سوى َخْلق آؽبة ال ُيَسلَّم اليـو منها إؽباماٍت جديدًة، ف
 بعزائمها كوسيلِة إيضاٍح للحوادث.

 انذُبح نذىادس يؼشفزُب دذوُد( ٢)

تَػْبدو اغبوادث الِفيْزايِويَّة من البساطة الظاىرة ما زُبِْفي معو تَػَعقَُّدىا، 
اآلف يف تفسريىا  ويبدو تَػَعقُّد اغبوادث اغبيوية من الوضوح ما ال يُػَفكَّر معو

بفرضياٍت بسيطة، ويكفي لتسويغ ىذه االستحالة ما نذكره من أكثر ىذه 
 اغبوادث أنبيًة.

تقـو ُصْغَرى َخِليَّات ذوات اغبياة اؼبرتجحة بني اعبُْرثُوَمة واإلنساف 
أبعماٍؿ أرقى من األعماؿ اليت تُِتمُّ يف معاملنا وـبترباتنا، وذلك بفعل ما 

 َوى.قَبَْهلو من القُ 

ويف اؼبوجودات اليت ىي على شيء من التقدـ يَُداُر عمُل اػبَِليَّات 
دبراكَز عصبيٍة َتِسري كما لو كانت قادرة على التفكري اغبكيم، ومن 
اؼبستحيل أف يُػَعدَّ ىذا التفكري من األجهزة الُعْمِي، ما داـ العمل الذي 

ازه ىبتلف يف كلِّ اثنية ابختبلؼ ما رَبِْمل اؼبراكُز الَعَصِبيَُّة اػبَِليَّاِت على إقب
 ُيْسَعى إليو من األىداؼ وما يقاَتُل من األعداء.
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وفبا ىو غرُي مَفسٍَّر الُقَوى اليت َكوََّنت األعضاء يف اؼباضي فُحِفَظت 
ىذه األعضاُء ابلوراثة، ويقوؿ علماء الطبيعة إف العضَو وليُد االحتياج، 

ا ينطوي عليو ىذا الزَّْعم من قُػوَّة ولكنهم ىل أنعموا النظر كثريًا فيم
اإلبداع؟ إننا نُْدِرؾ أف فَػْرَو اغبيواف َيِكثُّ يف الببلد الباردة وأف َجناح 
الطائر يَػْنمو ابالستعماؿ، ولكن كيف َأْوَجَد االحتياُج ُعْضَو ظبِك اعِبْمنوِت 

؟ فما أكثر اؼبُ  ْعِضبلِت الِفيْزايِويََّة الَكْهَريبِّ أو َعنْيَ ظبِك الُقعوِر الُفوْسفوِريِّ
والكيماوية اليت تَػَتطلَّب حبلِّ إلحداث مثل تلك األعضاء! وإذا كاف 
االحتياج قادرًا على مثل ذلك التكوين فإنو يتألف منو آؽبٌة ذاُت قدرٍة 

 تَػْقِضي ابلعجب.

وفبا يُػَفسَّر بو ذلك ىو ما يرتاكم ابلِوراثة من االكتساابت، ولكن ىذا 
ري أتجيل اؼبُْعِضَلة، فبأَيَّة وسيلٍة وَبُْدث كلُّ واحٍد من ىذه ال يؤدي إذل غ

 االكتساابت الصغرية اؼبتعاقبة؟

يَػَتَكلَّم كثري من علماء الطبيعة األقدمني واؼبعاصرين عن أىداؼ 
الطبيعة، ومع ذلك يلوح من اؼبشكوؾ فيو أف تكوف الطبيعة قد سارت 

ىدؼ، وىي اليت َتزِيد جراثيَم صبيع وراَء أيِّ ىدؼ، َأفَػيُػْفتَػَرض ؽبا أيُّ 
لِّ الدََّرينِّ اؽبائَل، الذي أحدث  األمراض ببل َنَصب؟ نَػْعَلم أف ِميْكُروب السِّ
يف اإلنسانية من التخريب ما يَػْعِدؿ التخريب الذي أحدثتو اغبروب 
ؾبتمعًة، ُوفَِّق للنموِّ يف ِغبلٍؼ ُمَشمٍَّع حافٍظ لو ذِباه سوائل األعضاء، 

يُػْفرتض أف الطبيعة َجهََّزتو هبذا السبلح ليُػْهِلك بو النوَع البشريَّ؟ وال َأفػَ 
يُػْفرَتض أكثُر من ذلك أبف يقاؿ إف اػببلاي اؼبُْزَدرَِدة )الفاُغوِسيتا( قد 
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ُخِلَقت ؼبكافحة اؼِبيْكروب، فالواقُع يف مثل ىذه األحواؿ أف اغبوادث 
مى، فالطبيعة ال تُػَفكِّر يف مساعدتنا زَبَْضع ِلُسَنٍن عامَّة وتسرُي ابنتظاـ أع

وال يف اإلضرار بنا كما أف اآلُجرَّة ال تَػْهِدؼ إذل َشجِّ رءوسنا إذا ما َسَقَطت 
 عليها.

وتدؿُّ ِدراسة اغبياة الغريزية على حوادَث ال تُػَفسَّر، ُمشاهِبًَة يف ذلك 
َرة عل ماء الطبيعة حوادَث اغبياة العضوية، فاغبيواف يقـو أبعماؿ تُِثري َحيػْ

. رىا ىؤالء العلماء على العمـو  فبل يُػَفسِّ

ويلوح أف صبيع ىذه األعماؿ، اػباصِة ابغبياة الُعْضويَّة واغبياة 
 الغريزية، تتضمن معرفَة َىَدٍؼ بعيد، فهل مثُل ىذه اؼبعرفة موجوٌد حقِّا؟

 ال هبوز َردُّ ىذا االفرتاض، ولكنو هبب َأالَّ يُػَرى يف تلك اؼبعرفة وجوُ 
ِصَلٍة دببادئ ذكائنا، ومن احملتمل أف أصاب مسيو ِبرْغُسن يف قولو إف 
ُذابب الَفَرس الذي ىَبُْزف بَػْيَضو على قوائم ىذا اغبيواف يَػْعِرؼ، كما يلوح، 
أف الَفَرس إذا ما غبََِس نَػْفَسو نَػَقَل الدُّوَد الناشئَة إذل أُنْػُبوبو اؽبَْضِميِّ حيث 

نو كيف يَػْعِرؼ ذلك! وكيف يَػْعِرؼ بعُض اغبشرات تستطيع أف تَػْنُمَو، ولك
أف َلْسَع دوَدِة الَفَراَشِة يف مكاف ُمَعنيَّ منها يُػْبِطل حركَتها من غري قتلها 
 فتنتظر، غري ُمْنَحلٍَّة، زمَن ؾبيء الدودة اليت ىي يف َدْور التكوين فتَػْفرِتسها؟

الِوجداف والعاطفة  وال يَػْعُدو َحدَّ اإليضاح الكبلميِّ أف وُبَدَّث عن
إخل، إيضاًحا ؼبثل تلك اغبوادث، فأماـ تلك اغبوادث هبَِب أف … الَعرَّاَفة 

يُػْقَتصر على القوؿ أبف اػببلاي واؼبراكز العصبية يف اؼبوجودات ذاُت وسائَل 
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 للمعرفة غرِي اليت نَػَتَصرَّؼ فيها.

َخاصَّة من ومن اؼبَُرجَّح أف تكوف طُُرؽ اؼبعرفة تلك مبلئمًة لطُُرٍز 
اإلحساس، واإلحساُس إذا ما ُعدَّ استعداًدا ِلَردِّ الفعل بتأثري أحد 
اؼبَُحرِّضات كاف يف الغالب أعظَم يف األجساـ اؼبادية فبا يف األجساـ ذات 
ْلُك الدقيق يف مقياس درجة اغبرارة الَكْهَريبِّ َيِت ِبَردِّ فعٍل إذا  اغبياة، فالسِّ

 تزيد حرارتو على  ما ُصِدـ بُشعاع ساطع ال
 

      
من الدرجة الواحدة، 

 فإحساٌس كهذا يُػَغريِّ شروَط حياة اؼبوجودات تغيريًا اتمِّا.

وِبرْغُسن، إْذ ُيِصرُّ مثَلنا على تَػَعدُّر إدراؾ العقل لبعض الغرائز، 
ولكن من غري أف ىبضع ؽبذا التعذر، يعتقد أف الغريزة تكوف َسْهَلَة اؼبََناؿ 

، «إذا ما َغَدْت ابطنيًة ابؼبعرفة بداًل من أف تكوف ابديًة ابلعمل»لعقل ل
فمن اؼبؤسف أننا ال نَػْعِرؼ وسيلًة لتحويل الغريزة إذل فكر، أي إذل َردِّىا 

 إذل نور الشعور.

ولو افرتضنا إمكاَف ذلك ما َألَقى ذلك غرَي نور ضئيل على طبيعة 
كوؾ فيو أف يُػَوفَّق إلٌو، ُمطَِّلٌع على أسرار أعماِؿ اغبياة الُعْضِويَّة، ومن اؼبش

جهاز اغبياة العضوية، لتفسري ىذه اغبياة لنا، فنحن نَػْعِرؼ األشياء 
ابؼبقايسة فقط، ودباذا تَقاس حوادث اغبياة؟ إَنا ال تقاس إالَّ بنفسها، 
 والُقَوى اغبََيِويَُّة إذ ال تقاس بشيٍء من اؼبعلـو فإنو يتعذر إيضاحها أيًضا،

وكبن إذ ندرس اغبوادث اغبيوية يف مظاىرىا الِفيْزاَيِويَّة الكيماوية كاف 
تفسري ىذه اغبوادث سهبًل ِنْسِبيِّا؛ وذلك ِلما كاف من ربديد ىذه الُقَوى 

 قَػْببًل، وفيما وراء ذلك يبدأ الليُل الدَّاِمس.
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ويبكن تطبيُق مبدأ عدـ إدراؾ حوادث اغبياة على حوادث الذكاء 
كبلنبا من ِطراز واحد كما يبدو، ومن ذلك أف الغريزة اليت رُبِْدث أيًضا، ف

النحلُة هبا لُبُْروهَبا واليت َتَضع الدجاجة هبا بَيَضها ىي من نوع العمل غري 
الشعوريِّ الذي وَبُلُّ بو أعاظم الرايضيني، كهنري پُػَواْنكارِه، عويَص 

نني َتَكر اؼبسائل، أو الذي يُػرَكَّب بو مشاىرُي اؼبَُلحِّ ، كَساف َسائن، اللحَن اؼبُبػْ
بعد أف يكونوا قد حبثوا عنو على غري َجْدَوى، ومن احملتمل أف يكوف صبيع 
ىذه األجهزة اتبًعا لُسَنن بسيطة ِنْسبيِّا، ولكن ىذه السَنَن تكوف َسْهلَة 
اإلدراؾ عندما يكوف ذكاؤان قد َتَطوَّر دبا فيو الكفاية يف بضعة آالؼ من 

 كتشف من الوسائل اعبديدة ما يَػُرود بو اغبوادث.السنني فا 

وكبن نستند إذل تَػَرصُّد اغبياة الُعْضِويَّة واغبياِة الغريزية فقط فنقوؿ،  
كنتيجٍة عامة، إنو يوجد للمعارؼ ُوُجوٌه زبتلف اختبلفًا اتمِّا عما يؤدي إليو 

 العقل.

َبع  ه الغريزة، واػبَليَُّة إذ تَػتػْ تطوَرىا، يكوانف سائرْين واغبيواُف إذ ُتَسريِّ
، وكبن  نَػْعِرؼ،  -مع جهلنا َمَدى معرفتهما ؽبذا اؽبََدؼ  -إذل َىَدؼ ُمَعنيَّ

 فقط، أَنما َيِسرياف كما لو كاان يقرءاف مصايَرنبا بوضوح.

وىكذا تراان َمْضَطّرِين إذل توسيع تفسري كلمة اؼبعرفة، وإذل التسليم 
لفٍة عن وجوه إدراكنا غبوادثنا، وقد بوجود بعض وجوٍه إلدراؾ اغبوادث ـبت

َقى ؾبهولًة حَّت  ، على ما وبتمل، ولكنها تَػبػْ تْكَتَشف ىذه الوجوه، ذاَت يـو
.  ذلك اليـو
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انتهينا ابؼببلحظات السابقة إذل حدود اؼِبْنطقة الواسعة للحقائق اجملهولة، 
 فيكوف عمُلنا قد َتَّ إَذْف.

ع على وتكوف غاية ىذا الكتاب قد ُوِصل إليها ل ْو َعِلْمنا أف نُػَوسِّ
أوسع تركيٍب اتريَخ اغبقائق الكربى اليت َوجََّهت الناس منذ أصوؽبم 

 البعيدة.

والطريُق اليت سار منها ِفْطرِيُّو اؼبغاور إذل اؼبدف اغباضرة الساطعة  
كانت طويلًة َخِطرة، وكانت األشباح الونبية دليَل اإلنساف عليها يف 

ـُ الغالب ال ريب، ولكن ى ذه األشباح ىي مصدر اآلماؿ واعبهود، واألوىا
اليت تقود إحدى األمم إذا ما تَػَبدَّدت بسرعة أظلَم مصرُي ىذه األمة َوَجنَّ 
عليو الليل، والبشريُة القديبة لو اْكَتَشفت أف حقائَقها ُمَؤقػََّتٌة غرُي اثبتة ما 

 سارت كبو مستقبل أطيَب من حاؽبا.

 يزاؿ شديَد الوطأة على حياتنا وينشأ عدـ التسامح الذي ال
االجتماعية عن عدـ إدراكنا الشائع لُسَنن تطور النفس، ومن شأف العلم 
َي إذل  الذي يكوف من االتساع ما يَػْرِجع بو إذل ُجُذور األمور أف يُػَؤدِّ
اإلدراؾ فإذل التسامح، ومن شأف العلم القصري أف يُػَؤدَِّي إذل ِمْنطقِة اؼبْطَلِق 

اػبَِطرة َحْتًما، َفِسْر من القروف األوذل إذل عهد ؿباكم التفتيش، فإذل اػبيارلِّ 
َدْوِر اؽبَْوؿ، فإذل االضطهادات اغباضرة ذبَِد العادَل قد َخرَّبو فريٌق من 
النظريني الذين َوقَػُفوا أنفَسهم يف دائرة أحبلمهم اؼبطلقة ظَانِّني أَنم ضَبَلُة 

وعلًما اجتماعيِّا يبكنهما أف يقوما قبل أف  اغبقائق األبدية، وال ذبَُِد فلسفةً 
يُْدرِكا بوضوح انحيَة يقيننا النِّْسِبيََّة وُسَنَن تكوينهما، فهنالك يُػْعرَتؼ أبف 
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اغبقائَق النهائية غرُي موجودة لدى اإلنساف كما أف اؼبوجودات النهائيَة غرُي 
 موجودة لدى الطبيعة.

على التاريخ واؼبَُسريِّ للناس ولليقني اؼبسيطر على األمور واؼبهيمن 
ا يف الغالب، طويلٌة يف بعض األحياف، ولكنها ليست  حياٌة قصرية ِجدِّ

 خالدًة أبًدا.
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